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 םת לּפמיג

 -רַאפ .רַאנ ןייק דַאּפ טשינ ךימ טלַאה ךיא .םת לּפמיג ןיב ךיא

 ןבױהעגנָא ךימ טָאה'מ .שינעמענוצ ַאזַא טימ ךימ ןפור טייל יד רָאנ .טרעק
 ,ּפָארט :ורתי יװ ,טַאהעג ךיא בָאה ןעמענוצ ןביז .רדח ןיא ךָאנ ױזַא ןפור
 רעטצעל רעד .םת ןוא רעגיומש .,ּפמָאלג ,שיקעל ,סקַאלפ-רָאה ,לזייא-רומח

 ?טײקשירַאנ ןיימ ןעוועג זיא סָאװ .טּפעלקעגוצ רימ וצ ךיז טָאה ןעמָאנ
 וד ,לּפמיג :טגָאזעג טָאה'מ .ןרָאנּפָא טנָאקעג גנירג ךימ טָאה'מ רשאב
 הנ .רדח ןיא ןעמוקעג טשינ ךיא ןיב ,ןרָאװעג ןגעלעג זיא ןיציבר יד ,טסייוװ
 סָאד ךיא בָאה ןענַאװ ןופ .ןגיל ַא ןעוועג זיא'ס זַא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה
 ךיא בָאה ,ונ .ךיוב ןבָארג ןייק טַאהעג טשינ טָאה יז לייוו ז ןסיוו טלָאזעג
 רעבָא !טײקשירַאנַא סָאד זיא .ךױב ס'ניציבר רעד ףיוא טקוקעג טשינ
 יֹּפַא רימ ןוא טצנַאטעגנגעקַא רימ ,טעכיכעג ,טכַאלעג ןבַאה םיסדנוק יד
 טָאטשנָא ,ךיד יירד עקשטַאק ,ךלמ לא :ןענעייל-עמש-תאירק ַא טנעיילעג

 טּפוטשעגנײרַא רימ ןעמ טָאה ,ןירָאטנעּפניק ַא ייב טלייט'מ סָאװ ,סעקנישזָאר
 ןייק ןעוועג טשינ ךיא ןיב ןָא ךימ טקוק ריא יװ .סעקבָאב-ןגיצ ןפיוה ַא
 רעבָא .עקָארק ןעועג ןעמ טָאה שטַאּפ ַא טגנַאלרעד בָאה'כ זַא ,דניק-םיּפולמ
 רעבירעד .ןייגרעביא סניימ לָאז : טכַארט'כ .רעגעלש ןייק טשינ עבטב ןיב'כ
 .הנוק ַא רימ ןיא ןעמ טָאה

 ןייק טשינ בָאה'כ .טליב טנוה ַא יװ רעה ןוא רדח ןופ ןעגנאגעג ןיביכ
 ןָאק רע .בלכ ןייק טימ ןבױהנָא טשינ ליוו'כ רעבָא ,טניה ןייק רַאּפ ארומ
 טשינ רעטָאט ןייק ריד טעװ ,סיב ַא ריד טוט רע זַא ןוא עגושמ ןייז לָאמ ַא
 טרעליוק קרַאמ רעצנַאג רעד :קוק ַא וט'כ .סיפ טכַאמעג ךיא בָאה ונ .ןפלעה
 וילע בנג בײל-ףלָאװ רָאנ ,טנוה ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס .רעטכעלעג ןופ ךיז
 יװ טליוהעג טרָאפ טָאה'ר זַא ?ןסיוו טנָאקעג סָאד ךיא בָאה יװ .לבָאנשה
 ,גיוצ ַא

 רעדעי טָאה ,ןרָאנ ךימ זָאל'כ זַא ,טקעמשרעד ןבָאה םישורבכע יד זַא
 ,לּפמיג ;לָאּפמַארפ ןייק טמוק רעסייק רעד ,לּפמיג .לזמ'ס טוואורּפעג רענייא

 טָאה שיומש עלעדָאה ,לּפמיג !ןיברוט ןיא ןעלַאפעגּפָארַא זיא הנבל יד

 םירָאװ .טביולגעג בָאה ,םלוג ,ךיא ןוא .דָאב ןרעטניה רצוא ןָא ןענופעג
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 טשינ ןיוש קנעדעג'כ ,קרּפ ןיא טייטש'ס יװ ,ןפערט ץלַא ןָאק סנטשרע
 טגיילרַאפ להק ץנאג זַא .ןביולג טזומעג ןיֹוש ךיא בָאה סנטייווצ .יֹוזַא יװ

 זיאס .ע :ןגָאז טװאורּפעג לָאמַא ךיא בָאה רעמָאט !שטנעמ ַא ףיוא ךיז
 .םַאלפ ןוא רעייפ ןערָאװעג ןענייז עלַא .שינערעווש ַא ןרָאװעג זיא ,ןסיילפוצ
 .רענגיל רַאפ לָאּפמַארפ ץנַאג טסטלַאה .ךַאז ַאזַא ישינ טסביולג ,שטייט'ס
 ליואװ םיצל יד לָאז ןוא טבױלגעג בָאה'כ !ןָאט טלָאזעג ךיא בָאה סָאװ
 .ןעמוקַאב

 טָאה ,טעװעדָאהעג ךימ טָאה סָאװ ,עדייז רעד .ןעוועג ךיא ןיב םותיַא
 .רעקעב ַא וצ ןבעגעגקעװַא ךימ טָאה'מ ,רוציקב .דרע רעד וצ טקעמשעג ןיוש
 סעדעי ןוא דיומ עדעי .ןָאטעגּפָא ךיז טָאה טרָאד סָאװ 'שינ ןיוש טגערפ ,ונ
 ןענעקירט רעדָא ןעלכיק ןקעב ַא ןקַאבּפַא ןעמוקעג זיא סָאװ ,לבייוו
 ןטיוא ,לפמיג .ןרַאנּפָא לָאמניא שטָאכ טזֹומעג ךימ טָאה ,לפרַאפ ךעלבַא
 טַאהעג ןוא טבלעקעגפָא ךיז טָאה בר רעד ,לּפמיג .דירַאיַא זיא למיה

 .רעייא ענעשעמ טגיילעג ןוא ךַאד ןרעביא ןגיולפעג זיא וק ַא .עלעביז ַא
 ,וד :גָאזַא טוט רע ןוא לצעלּפ"םַאלפ ַא ןפיוק רוחב-הבישי ַא טמוק לָאמ ַא
 זיא'ס ,חישמ ןעמוקעג זיא ןסיורד ןוא עטעּפָאל רעד טימ טסרַאש ,לּפמיג
 .רפוש ןזָאלב טרעהעג טשינ ךָאד טָאה'מ ,ךיא גָאז ,שטייט'ס .םיתמה תיחת
 .טרעחעג ,טרעהעג ן'רימ :ןעיירש ןעמענ עלַא ןוא ! ביוט טסיב :רע טגָאז
 טימ ףור ַא טוט ןוא ןירעיצ טכיל יד עצייר טמוק טדער רע יװ יױַא
 ןופ ןענַאטשעגּפױא ןענייז עמַאמ-עטַאט ענייד ,לּפמיג :לוק קירעזייה ריא
 ,טסואוועג טוג ץנַאג בָאה'כ ,ןגָאז ךיא לָאז יַאמלה .םורַא ךיד ןכוז ייז .רבק

 .ןדער ןשטנעמ .טרָאפ רעבָא ,ןגיולפעג-טשינ ןגיוטשעג"טשינ זיא'ס זַא
 ךיא רילרַאּפ סָאװ .ָאי רשפא .סױרַא ייג ןוא רעצנעּפש םעד ןָאטעגנָא בָאה'כ
 בָאה'כ .לקעּפַא טימ קיװמ"ןצַאקַא טכַאמעג רימ ןעמ טָאה ,וניונ ?ָאד
 טָאה'מ .טגיוטעג טשינ רעדיוו טָאה .ןביולג וצ טשינרָאג רעמ רדנַא ןוטעג
 .סיוא ואוו ןוא ןייא ואוו טסואוועג טשינ ןיוש בָאה'כ זַא ,טשימעצ ױזַא ךימ
 ײז רעסעב :טיטש'ס :רע טגָאז .הצע ןַא ןגערפ בר םוצ קעװַא ןיב'כ
 ,רע טגָאז ,טסיב וד .עשר ַא העש ןייא רעדײא ןרָאי עלַא הטשַא
 ,ןרעדנַא םעד טמעשרַאפ'מ זַא לייוו ,ייז ןענייז םינָארַאנ יד .רַאנ ןייק ישינ
 רעטכָאט ס'בר םעד ךימ טָאה ןגעווטסעדנופ .טלעװ ענעי ןעמ טרילראפ
 ןיוש טסָאה :יז טגָאז ,בוטש"ןיד'תיב ןופ סױרַא ןיב'כ זַא .טרַאנעגּפָא
 ,ןיד ַאזַא ָאד זיא'ס :יז טגָאז ז סָאװ וצ .ןיינ : ךיא גָאז ז טנַאװ יד טשוקעג
 ךיא בָאה ,ןבלַאהטסנײמ ,ֹונ .טנַאװ יד ןעמ טשוק בר םוצ טמוקימ זַא
 שטעב ַא טוט יז ןוא 1 רעייט ךימ טסָאק'ס .לדיטשייב ןיא שוק ַא ןָאטעג
 .ןעלּפמיג ייב טזיילעג ןוא ץנוק ַא ןזיװַאב .רעטכעלעג ַא טימ סױרַא

 לייורעד רעבָא ,טָאטש רעדנַא ןַא ןיא קעװַא טלָאװעג ןיוש בָאה'כ
 טָאה'מ זטדערעג טסייה'ס .ךודיש ַא ןדער ןעמונעג רימ םלוע רעד טָאה

6 



 זיא יז .רעיױא ןיא רעסַאװַא ןגירקעג בָאה'כ .ןסירעגּפָא סעלָאּפ יד רימ
 טָאה יז .דױמ ַא זיא יז זַא .טדערעגנייא רימ ןעמ טָאה ,לבייו ַא ןעוועג
 ,ױזַא ךיז טכַאמ יז זַא ,טסעומשעגנייא רימ ןעמ טָאה ,סופ ַא ףיוא ןעקנוהעג
 זיא'ס זַא ,טגָאזעג ייז ןבָאה ,רזממ ַא טַאהעג טָאה יז ,ןגעוו טייקניוש ןופ
 טימ לע'ב .דייר ערעייא טסיזמוא : ןגירשעג בָאה'כ .רעדורב רערעגניא ַא
 טסדער וד זַא :ט'הנעט'עג ייז ןבָאה .ןײג 'שינ הּפוח רעד וצ רוה רעד
 ,סנק ןלָאצ טסעװ ןוא בֶר םוצ ןעמענ ךיד ןעמ טעװ ,ןייש יױװַא ָאי ןיוש
 לע'כ זַא ,ןעזעג בָאה'כ .רעטכָאט רעשידיאַא םש ַא טכַאמעג טסָאה לייוו
 הרּפכ ןיימ : ךיא טכַארט ,סױרַא טשינ טנעה ערעייז ןופ רעצנַאג ןייק ןיוש
 .אחינ רימ זיא ,ביל ריא זיא'ס ביוא .יז טשינ ,ליבסנַאמ רעד ןיב ךיא .סע זיא
 וצ קעװַא ןיב'כ .לקַאדרעסבייל ןיא ןברַאטש טשינ ךָאד ןָאק'מ ,סנטייווצ

 רימ זיא עילעּפַאק עצנַאג יד ןוא ,דמַאז ןפיוא לזייה םענעמייל ןיא ריא
 ,םענורב םוצ ןעמוקעגוצ זיא'מ ןעוו .רעביירט-ןרעב ַא יװ ,ןעגנַאגעגכָאנ
 טַאהעג ארומ יז ןבָאה ןעקלע טימ .טלעטשעגּפָא ןגעווטסעדנופ ךיז יז ןבָאה
 ןירַא ןיב'כ .ןפיורש ףױא יװ לכליימ ַא טַאהעג טָאה יז .ןעבױהוצנָא
 וצ טנַאװ ןופ .קירבַא ןָא לביטש ַא ןעוועג זיא זױה עצנַאג'ס .קיניײװניא
 יז .שעװ טנקורטעג ךיז טָאה'ס ןוא קירטש ןגױצרַאפ ןעוועג ןענייז טנַאװ
 ןוטעגנָא .טערג ןשַאװעג ןוא עילַאב רעד ייב עסיװרָאבַא ןענַאטשעג זיא
 ,יװ ,ךעלעּפעצ ייווצ טַאהעג טָאה יז .לדיילק ןטַאכרַאב א ןיא ןעוועג יז זיא

 רימ טָאה'ס .ךעלצנערק ןיא ןטייז עדייב ןיא טיײרדרַאפ ,עסקיש ַא ,לידבהל
 ףיב'כ רעװ טסואועג ,םינּפַא ןױש טָאה יז .םעטָא םעד טּפַאכרַאפ שזַא
 :טגָאז ןוא קוק ַא רימ ףיוא טוט יז לייוו

 רעוװ ןוא לקנעב ַא םענ .דלָאי רעד ,ָאד ךָאד זיר ,טמוק לצָאק'ס --
 ,טצעזעצ

 ,תמא םעד רימ גָאז .טנקיילעג טשינרָאג ,טלייצרעד ץלַא ריא בָאה'כ
 לאיוי גנוי רעד עקַאט זיא ןוא הלותב ַא רָאװ רעד ףיוא וטסיב ,ךיא גַאז
 ןיב'כ לייוו ,ךיא גָאז ,קזוח ןייק רימ סיוא 'שינ ךַאמ ? לרעדירב ןייד קיזמ
 ריד סױא טכַאמ'ס רעװ ןוא ,יז טרעפטנע ,המותיא ךיוא ןיב'כ .םותי ַא
 טשינ להק-עליקייק לָאז רָאנ .זָאנ רעד ףיוא קזוח ַא ןסקַאװנָא לָאז םעד ,קזוח
 ןדליג קיצפופ ,יז טגָאז ,ליוו ךיא .רַאנעג'ס ןבָאה רימ ןיא ןָאק'מ זא ,ןעניימ
 -טסייהייוו ןיא ןשוק רימ יז ןענָאק ,טשינ ןעװ .רעייטשסיוא ןַא ןוא ןדנ
 טשינ ,חלכ יד ךָאד טיג ןדנ : ךיא גָאז .(דייר עניימעג טדערעג ט'יז) .סע"ןעמ
 יג ,יינ -- ןיינ ,ָאי -- ָאי .רימ טימ 'שיג ךיד גניד :יז טגָאז .ןתח רעד
 ןייק גייט םעד ןופ טע'ס זַא ,טניימעג ןיוש בָאה'כ .ןעמוקעג טזיב ןענַאװ ןופ
 ץלַא ריא טָאה'מ .להק םערָא ןייק ָאטשינ זיא'ס רעבָא ,ןייז ישינ טיורב
 גנַאגרעטנוא ןַא ןעוועג דָארג זיא'ס .הנותח ַא טכַאמעג טָאה'מ ןוא ןבעגעגכָאנ
 ןבענ םלוע-תיב ןפיוא טלעטשעג ןעמ טָאה הפוח יד ןוא ץכערסיקַאל ןופ
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 יד ןביירש םייב .ט'רוכישיעגנָא ךיז ןבָאה טייל-הרבח יד .לביטש-הרהט
 ןַא רעדָא ,השורגַא הלכ יד זיא :טגערפ ןייד רעד יװ ךיא רעה הבותכ
 יד ןיא רעטסניפ ןרָאװעג רימ זיא'ס .עט'יאבג יד טרעפטנע ,עדייב 1 הנמלא
 !הּפוח רעד רעטנוא ןופ ןפולטנַא 1 ןוט טנָאקעג ךיא בָאה סָאװ רעבָא ,ןגיוא

 טצנַאטעגנגעקַא רימ טָאה עבָאב ַא ,טצנַאטעגּפָא ןוא טליּפשעגּפָא טָאה'מ
 ךעלגניי-רדח .םימחר אלמ לא ןַא טכַאמעג טָאה ןחדב רעד .שטעליוק ַא טימ

 -השרד ךס ַא ןלאפעג ןיא'ס .באב-העשת יװ ,סעקלכעטש ןפרָאװעג ןּבָאה

 עצנַאג ַא ,לפעלכַאק ,רעמיזעב .ףַאש ַא ,רעטלומ ַא ,טערב-ןשקָאל ַא :קנַאשעג
 1גיוװ ַא סעּפע סָאװ .גיו ַא ןגָארט ןעגנוי ייווצ :קוק ַא וטיכ ,טײקשיטַאבעלַאב

 .טכער זיא'ס .ןרַאד טשינ ּפָאק רעד ריד לָאז :רימ ןעמ טגָאז .ךיא גערפ
 רָאב ןיא טריפעג ךימ טָאה'מ זַא .ןעזעג ןיוש בָאה'כ .ןעמוק-ץונוצ טעיס

 רימ בָאה'כ !ןרױלרַאפ ָאד ךיא בָאה סָאװ ,טסעומשעגקירוצ רעבָא .ןיירַא
 טשינ ךָאד זיא טָאטש עצנַאג ַא .עטיירג'ס ןעז ןוא ןטרָאװוּפָא לע'כ :טרעלקעג

 .עגושמ

 ּב
 טזָאל יז רעבָא ,רעגעלעג סביױו םוצ ןעמוקעג ךיא ןיב טכַאנַאב

 וטַאהעג הנֹותח רימ ןבָאה ףיורעד ,ךיא גָאז ,שטייט'ס .,ןירַא טשינ ךימ

 טשרע ךָאד טָאה'מ ,ךיא הנעט .,טסייה'ס .ןרָאװעג ףירט ןיב'כ :יז טגָאז

 זיא טנייה :יז טגָאז ןײרַא הוקמ ןיא רמז"ילב טימ טריפעג ריד ןטכענ

 םענ ,טשינ ריד טלעפעג'ס ביוא .טנייה 'שינ זיא ןטכענ ןוא ןטכענ 'שינ
 ןוא םישדח ריפ קעװַא טשינ טייג'ס .טרַאװעג בָאה'כ ,רוציקב .לקעּפ'ס
 ,ןירַא ןטסיופ יד ןיא טכַאלעג טָאה לָאּפמַארפ ץנַאג .דניק-וצ ןייג טמענ עניימ

 יז .םירוסי ןיא ןגעלעג טרָאפ זיא יז !ןָאט טנָאקעג ךיא בָאה סָאװ רעבָא
 יד !לחומ רימ ייז ,ייברַאפ ןיב'כ ,יז טיירש ,לּפמיג .טנעוו יד ןסירעג טָאה

 וצ יװ ,רעסַאװ ּפעט טכָאקעג טָאה'מ .רעבייוו טימ לופ ןרָאװעג זיא בוטש
 ןיא קעװַא ןיב'כ ,ללכה .למיה םוצ ןעגנַאגעג ןענעז ןדלַאװעג יד .הרהט

 .טפרַאדעג טשינ ןעגנוי עליואוו יד ןבָאה רעמ .םיליהת ןגָאז שרדמיתיב
 רימ ףיוא ןבָאה ייז ןוא ,טָאג ןטעבעג ןוא לקניװ ַא ןיא ןענַאטשעג ןיב ךיא
 ןופ ,קשח ןבעגעגרעטנוא רימ יײז ןבָאה ,גָאז .ּפעק יד טימ טלקָאשעג
 ַא טגנַאלרעד רימ טָאה קענש ַא רענייא .ןגָארט 'שינ ןעמ טרעװ ןגָאז

 טכערעג זיא'ר ,ןבעליכ .יורטש ןסע ףרַאד המהב ַא :ליומ םוצ שיוויורטש

 :ךיוא ןעוועג
 טכַאנ-וצ-גָאטיירפ .רכז ןב ַא טַאהעג ןוא ןרָאװעג ןגעלעג לזמ וצ זיא יז

 ןיא ּפַאלק ַא טגנַאלרעד ,רעמעלַאב ןפיוא ףױרַא ןַאּפש ַא שמש רעד טוט
 ףױא םלוע ןצנַאג מעד טעברַאפ לּפמיג 'ר דיגנה :םיוא טפור ןוא ןחלוש
 טשטַאּפרַאפ רימ זיא םינּפ'ס .טכַאלעג טָאה שרדמ-תיב עצנַאג'ס .רכז"םולש ַא
 -לעב רעד ןעװעג טרָאפ ןיב'כ 1 ןוט טנעקעג ךיא בָאה סָאװ רעבָא .ןרָאװעג



 טשינ עקליּפש ןייק טָאה'מ .טָאטש עבלַאה ַא ןּפָאלעגנָא ךיז זיא'ס .תירב
 ןוא סעברַא עטרעפעפעג טכַארבעג ןבָאה רעבייו .ןקעטשניײרַא טנָאקעג

 ןעקנורטעג ןוא ןסעגעג בָאה'כ .ריב עלעסעפ ַא קנעש ןופ ןגירקעג טָאה'מ
 טָאה ךָאנרעד .בוט-לזמ ןשנואוועג רימ טָאה'מ ןוא ןעמעלַא טימ ךיילג
 ןיימ ךָאנ לגניא םעד ןוטעג ןעמָאנַא בָאה'כ ןוא תירבַא טכַאמעג ןעמ
 רעד טימ ןבילבעג ןיב ךיא ןוא קעוַא ןענייז עלַא זַא .םולשה וילע ןטַאט
 ךימ ןוא גנַאהרָאפ ןופ ּפָאק םעד טקעטשעגסיֹורַא יז טָאה ,ןילַא ןירעניוװעג

 -רעיוז טימ ףיש ַא !וטסגייווש סָאװ ,יז טגָאז ,לּפמיג .טעב םוצ ןפורעגוצ

 וטסָאה ןייש ,ךיא גָאז ,ןדער ךיא לָאז סָאװ ! ןעגנַאגעגרעטנוא ריד זיא ךלימ
 לָאמַאכָאג יז טלָאװ ,טבעלרעד סָאד טלָאװ עמַאמ ןיימ ןעוו .ןוטעגּפָא רימ
 טכַאמ יװ ,ךיא גָאז ,שטייטס 1 סָאװ רעדָא ףרוטמ טזיב : יז טגָאז .ןברָאטשעג
 יז טגערפ !ריד טימ ךיז טוט סָאװ ?רַאנ םוצ ױזַא ליבסנַאמ ַא סָאד ןעמ

 זומ'כ זַא ,ןעזעג בָאה'כ ?ןיירַא ּפָאק ןיִא ןעמונעגניײרַא ריד וטסָאה סָאװ
 וםותיַא טימ ןעמ טוט ױזַא :ךיא גָאז ,םירוביד ענעפָא ןדער ריא טימ
 ,ןטײקשירַאנ יד ןיז ןופ סױרַא ריד גָאלש : יז טגָאז .ןריובעג וטסָאה רזממ ַא

 סע טסָאה זַא ,ךיא הנעט .דניק ןיימ סָאד זיא ױזַא יװ .דניק ןייד זיאיס
 זיא'ס זא ,השעמ ַא רימ יז טלייצרעד 1 הנותח רעד ךָאנ ןכָאװ ןצעביז טַאהעג
 ץהנעט יז טמענ .לטפניפ ןייק טשינ זיא עלעביז ַא :ךיא גָאז .עלעביזַא
 ןוא םישדח ףניפ ןגָארטעג ןצנַאגניא יז טָאה ,ןעבָאב ַא טַאהעג טָאה יז רשאב

 טימ ייברעד טרעווש יז .רעסַאװ סנּפָארט ייווצ יו ןירַא ריא ןיא טָארעג יז

 םעד .ךירַאי ןפיױא יג ַא ןבױלג טנָאקעג טלָאוװמ זַא ,תועובש ענױזַא

 -עגרעביא ןגרַאמ בָאה'כ זַא רעבָא ;טביולגעג טשינ ךיא בָאה ,טגָאזעג תמא
 ןיא טכַארבעג טרעוו ךַאז ַאזַא זַא טגָאזעג רימ רע טָאה ,דמלמַַא טימ טדער
 ןענעז ּפָארַא ןוא יוצ טעב ןפיוא ףױרַא ןענייז הוח ןוא םדא .ארמג רעד
 ,לקינייארוא ןַא ס'הוח רעטומ רעד ןיא השא רעדעי ,רע טגָאז ,ונ .ריפ ייז

 טדעררַאפ רימ טָאה'מ ,ױזַא יצ ױזַא 1 ן'הוח ןופ רעגרע עקלע זיא סָאװ ןוא
 לזיוי'ס זַא ,ךָאד ןעמ טגָאז טָא !טסײװ רעװ ,טסעומשעגקירוצ ןוא .ןייצ יד
 .טַאהעג טשינ ןטַאט ןייק ןצנַאגניא טָאה

 טַאהעג ביל בָאה'כ .ךָארב ןיימ ןסעגרַאּפ ןבױהעגנָא ןיוש בָאה'כ
 ךימ טָאה'ר רָאנ יװ .טַאהעג ביל ךיוא ךימ טָאה רע ןוא דלַאװעג ַא דניק'ס
 םיא לָא'כ ,ךעלטנעה יד טימ ןכַאמ ןבױהעגנָא רע טָאה ױזַא ,ןעזרעד
 טשינ רענייק םיא טָאה ,טכיײקרַאפ ךיז רעדָא ןטירעג ךיז טָאה'ר זַא .ןעמענ
 ,עלעגייב ןרענייב ַא טפיוקעג םיא בָאה'כ .רימ ץוח ַא ןליטשנייַא טנָאקעג
 ןעמ טָאה קיטשרענָאד ןוא קיטנָאמ ןדעי .דלָאג טימ טשיילעג עלעּפַאק ַא
 ךיא בָאה טעברַאעג ,ןכערּפשּפָא ןפָאלעג ןיב'כ ןוא גיוא זייב ַא ןָאטעג םיא

 שינעפרעדַאב'ס זיא ,זיוה ןיא על'פוע ןַא ָאד זיא'ס זַא .סקָא ןַא יװ סלָאמַאד
 טנייפ טשינ ךיוא ,ןעקלע ,יז בָאה'כ ?ןגָאז ןגיל ךיא לָאז יאמלה .רעסערג
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 ןכָארקעג ריא ןיב ךיא ןוא ןטלָאשעג ןוא טלדיזעג ךימ טָאה יז .טַאהעג
 קוק ַא ריד ףיוא טָאה יז זַא !חוכ ַא טַאהעג יז טָאה ,יוא .לגעג יד רעטנוא
 עריא טנייה .רעטפעלּפעגַא ןרָאװעג וטזיב ,עלעקוק ריא טימ ןוטעג
 ןשוקוצסיױא ןח אלמ זיא'ס ןוא לבעװש ןוא ךעּפ טימ טיש יז !ךעלעדייר

 טסגיל וד ןוא ּפיר רעטעביז רעד ןיא ןיירא ריד טכירק יז .טרָאװ סעדעי
 .סנטָארבעג ַא ייהלע .ךָאנ טסליוו ןוא ןדנואוו עטקַאהעג ןיא קילעקעיּפ ןֿפױא
 סנגייא בָאה'כ סָאװ ,הלח ַא טכַארבעג טיורב ץוח ַא ריא ךיא בָאה טנוװָא ןיא
 ןרָאװעג ריא בילוצ ןיב'כ .ךעלעמעז-רָאּפ ַא ןֹוא ,ןגעװ טעריא רַאפ ןקַאבעגּפָא
 טרָאד ןוא ןכוק לקיטש ַא ָאד : טנעקעג רָאנ בָאה'כ סָאװ ט'נחקל'עג ןוא בנגַא
 רימ לָאז'ס .לדנַאמ ַא טרָאד ןופ ןוא עקנישזָאר ַא ןענַאד ןופ ,לדנָארָאקַאמ ַא

 ןעמענסױרַא ןוא רעטנלָאשט תבש ןענעפע געלפ'כ : ןייז טשינ יאנג ןייק וצ
 סָאװ ,עקשיק לקיטש ַא ,לסיפ ַא ,לּפעק ַא ,לגוק לציּפ ַא ,שיילפ םידָאפ ַא
 עצנַאגַא .טעפ ןוא ןייש ןרָאװעג ןוא ןסעגעג טָאה יז .טזָאלעג ךיז טַאה'ס
 ךיא געלפ טכַאניוצ-גָאטיײרפ .םייהרעד ןיא טקיטכענעג טשינ ךיא בָאה ךָאװ
 ריא טָאה ָאד .דיירסיוא ןַא טַאהעג לָאמעלַא טָאה יז רָאנ ,ריא וצ ןעמוק
 ָאד !טייז רעד ןיא ןכָאטשעג יז טָאה ָאד ןוא עלעפעל ןרעטנוא טנערבעג
 עשרעבייוו יד טנייה .גָאטײװיּפָאקַא ָאד ןוא ץכעקולש ַא טַאהעג יז טָאה
 רעדורב רעד זיא וצרעד .ןרָאװעג ןסירעגסיוא ןיב'כ ,טשינ טגערפ ! תולאש
 ךיא זַא ןוא ןגָאלשעג ךימ טָאה רע .ןסקָאװעגרעטנוא ,רזממ רעד ,רעריא
 ןירג רימ זיא'ס וַא ,ןושל חנעמ ַא טגנַאלרעד יז טָאח .ןוטקירוצ טלָאװעג בָאה

 טג םעד ןפרָאװעג רימ יז טָאה גָאט ןיא לָאמ ןעצ .ןגוא יד רַאפ ןרָאװעג
 רעד ואו ןפָאלטנַא טלָאװ טרָא ןיימ ףיוא רערעדנַא ןַא .סיפ יד רַאפ
 ,ללכה ,ונ .רעגייוושראפ ַא עבטב ןיב ךיא רעבָא ;טסקַאװ רעפעפ רעצרַאװש
 .קַאּפ טעד ןּפעלש ןעמ זומ סעציײלּפ טיג טָאג זַא 1 ןוט ןעמ לָאז סָאװ

 רעד :הרצַא יירעקעב רעד ןיא ןפָארטעג טָאה טכַאנַא רענייא ןיא
 יװ ױזַא .הפרש ַא ןרָאװעג טשינ רעיש זיא'ס ןוא טצַאלּפעג טָאה ןוויוא
 ,ךימָאל .םייה ַא קעװ ַא רימ ךיא ןיב ,ןָאט וצ סָאװ טַאהעג טשינ בָאה'כ
 ןטימ ַא ןיא טעב ןיא ןפָאלש ןופ םעט םעד ןכוזרַאפ לָאמ ַא ךיוא ,ךיא טכַארט
 -רעדניא ןײרַא ןיב ןוא עלעציּפ'ס ןקעוופיוא טלָאװעג טשינ בָאה'כ .ךָאווטימ
 רעה סעפע ןוא לביטש ןיימ ןיא ןײרַא םוק'כ .רעגניפ ץיּפש יד ףיוא ,ליטש
 יװ -- רערעדנַא רעד ןוא רעניד ַא ךרַאנש ןייא .ןכרָאנש טלּפָאט ַא ךיא
 וצ ייג'כ .ןלעפעג טשינ דלַאב רימ זיא השעמ יד .סקָא ןטעלױקעג ַא ןופ
 טגיל ןעקלע ןעבענ :קיפוּפ ןיא רעטסניפ רימ טרעוו'ס ןוא טעב םוצ
 זַא ,יירשעג ַא טכַאמעג טלָאװ טרָא ןיימ ףיוא רערעדנַא ןא .ליבסנַאמ ַא

 וצ :טכַארטעג בָאה ךיא רעבָא פָאלעגפיונוצ ךיז טלָאװ טָאטש עבלַאהַא
 זקידלוש ךעבענ עלעבלעווש סָאד זיא סָאװ ?דניק'ס ןקעװרעביא סָאװ
 יד ףיוא טגײלעגקעװַא ךיז ןוא יירעקעב רעד ןיא קעװַא קירוצ ןיב'כ אלימ
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 ךימ טָאה'ס .ןָאטוצ גיוא ןייק טנָאקעג טשינ גָאטרַאפ זיב בָאה'כ .לעמ קעז
 טעװ לּפמיג .לזייא ןַא ןעוועג ,ךיא טכַארט ,גונעג .תחדק ןיא יװ ןפרָאװעג
 ָאד ךיוא זיא ןטײקשירַאנ סלּפמיג וצ .רעיוא ןַא ןפייפנָא ןזָאל טשינ רעמ ךיז
 .ץענערג ַא

 זיא לטעטש ןיא .הלאש ַא ןגערפ בר םוצ קעװַא ךיא ןיב ירפרעדניא
 ןימ .שמש םעד ריא ךָאנ טקישעג ךיילג טָאה'מ .רעדימרַאה ַא ןרָאװעג
 ,ריא טניימ ,סָאװ ןוא .טנעה יד ףױא עלעדניק ןטימ ןעמוקעג זיא בייוו
 .ּפָארַא ןעניז ןופ ,יז טגָאז זיא'ר .ןייב ןוא ןייטש טנקיילעג 1 ןוטעג יז טָאה
 ,ןגירשעג ריא ףיױא טָאה'מ .םולח ןייק ןופ ןוא ןורתּפ ןייק ןופ טשינ טייוו'כ
 ףיוא טכַאמ'מ :ןקיריא םייב טביילב יז רָאנ ,שיט ןיא טּפַאלקעג ,טנרָאװעג יז
 טלעטשעג ךיז ןבָאה רעלדנעה-דרעפ יד ןוא םיבצק יד .לובלב ןשלַאפ ַא ריא
 ייב טזיב :רימ טגָאז ןוא וצ רימ וצ טמוק גנוי-רעלייק ַא .דצ ריא ףיוא
 ךיז ןוא ןסייר ןעמונעג ךיז דניק'ס טָאה לייוורעד .רעטלטעצעג ַא זנוא
 ןוא שדוק-ץורָא ןַא ןענַאטשעג זיא בוטש-ןיד-תיב ןיא .טכירעגנייא ךעבענ
 ,טקישעגקעװַא יז טָאה'מ

 דלַאב יז טומ :רע טגָאז !ןָאט ךיא לָאז סָאװ :ןיבר םוצ גָאז ךיא
 וטסעװ :רע טגָאז .ךיא גערפ !טג ןייק ןעמענ טשינ טיז זַא ןוא ,ןטג
 ָאטשינ זיאס .ןרעלקרעביא ךימ לע'כ ,יבר ,טוג  ךיא גָאז .ןעגנעהנָא ריא

 ןייא רעטנוא ןייז טשינ ריא טימ טסרָאט ,בר רעד טגָאז ,ןרעלק וצ סָאװ
 טשינ טספרַאד .ךיא גערפ -- ודניק'ס ןעז ןלעװ לע'כ זַא ןֹוא .ןקלַאב
 עריא טימ ןעמַאװצ ,הנוז יד ,ןיג יז לָאז ,בר רעד טגָאז ,דניק'ס ןעז
 -יא טשינ לעוװש ריא וליּפַא רָאט'כ זַא ,קספ ַא סױרַא טיג רע !םירזממ

 ,ןבעל לע'כ גנַאל יװ .טשינ לָאמנייק .ןטערטרעב

 רעד ,ךיא טכַארט ,ונ אלימ .טרַאעג טשינ ױזַא ךימ סע טָאה גָאטַאב
 טגײלעגקעװַא ךימ בָאה'כ זַא ,טכַאנייב רעבָא .ןצַאלּפ טזומעג טָאה רעטָאלב

 טּפַאכעגנָא ךימ טָאה טּפַאשקנעב ַא .רעטיב ןרָאװעג רימ זיא ,קעז יד ףיוא
 סָאד רָאנ ,זייב ריא ףיױא ןייז טלָאװעג בָאה'כ .דניק םוצ ןֹוא ריא וצ
 עלַאמ ,ךיא טכַארט ,סנטשרע .זייב ןייז טשינ ןָאק'כ :קילגמוא ןיימ זיא
 ריא וצ טכַאמעג שטַאגני רעד טָאה אמתסמ .ךיז טשירַאנַאב שטנעמ ַא
 ןוא רָאה עגנַאל טָאה הבקנ ַא ןוא ,הנתמ ַא ןבעגעג ריא רשפא ,לגייא ןַא
 ,יֹוזַא טנקייל יז זַא .סנטיווצ .טדערעגרעביא יז רע טָאה ,לכש ןצרוק ַא
 סעּפע טעז'מ לָאמַא טפערט'ס ?שינעדנעלברַאפ ַא ןעװעג סע זיא רשפא
 סיוא ךיז טוָאל ,טנעָאנ וצ-טסמוק זַא רָאנ ,עלעשטנעמ ַא יצ ,טלַאטשעג ַא
 בױה ,ױזַא טכַארט'כ יװ .הלווע ןַא ריא ךָאד טעשעג ,ױזַא ביוא .ךייט ַא
 ףרָאװעג סָאנ זיא לעמ'ס זַא ,טעשעהעג ױזַא בָאה'כ .ןענייװ וצ ןָא ךיא
 טַאהעג בָאה'כ זַא ,טגָאזעג ןוא בר םוצ קעװַא ךיא ןיב ירפרעדניא סנגרָאמוצ
 ,טרעפטנעעג ןוא ןעּפ רענעזנעג ַא טימ ןבירשרַאפ טָאה בר רעד .תועט ַא

 וו



 בייוו םוצ ךימ ךיא רָאט סלָאמַאד זיב .הבושת-תלאש ַא ןקיש טעװ רע זַא
 סקעבעג חילש ַא טימ ןקיש ריא טגעמעג בָאה'כ רעבָא .ןרעטנעגרעד טשינ
 .שינעמוקסיוא ריא ףיוא טלעג ןוא

 ג
 ךיז ןשיװצ ןענעז םינבר יד זיב טרעױדעג טָאה רָאי לטרעפ יירד

 -עג טשינ בָאה'כ .קירוצ ןוא ןיהַא ןעגנַאגעג ןענעז ווירב .ןעמוקעגכרוד
 טײצ רעד ןיא .ךַאז ַאזַא ןגעװ הרות ליפזַא ןענרעל ןעק'מ זַא ,טסואוו
 ןעװעג לָאמסָאד זיא'ס .דניק ַא ךָאנ טַאהעג ןוא ןגָארטעגסױא עקלע טָאה
 ימ ַא ןירעבָאה רעד טכַאמעג ןוא לוש ןיא ןעוועג תבש ןיב'כ .לדיימ ַא

 ןעמָאנ ַא ןבעגעג בָאה'כ ןוא ךּפס םוצ ןפורעגפיוא ךימ טָאה'מ .ךרבש
 ןעמוקעגניירַא ןענייז סָאװ ,ןעגנויידָאב יד .םולשה הילע רעגיווש ןיימ ךָאנ
 ץנַאג .רעגניצ יד טימ ןשערד וצ סָאװ טַאהעג ןבָאה ,יירעקעב רעד ןיא
 רימ ייב בָאה ךיא רעבָא .דנַאש ןיימ טיִמ טקיווקעג ךיז טָאה לָאּפמַארּפ
 טסביולג וד זַא סױרַא טמוק סָאװ .ןביולג וצ ץלַא ןָא טנייה ןופ טסַאפעגּפָא

 ןבױלג טשינ וטסעװ ןגרָאמ ,בײװ םעד 'שינ וטסבױלג טנייה !טשינ
 טניואוועג טָאה סָאװ ,לעזעג ַא טימ טקישעג גָאט ןדעי ריא בָאה'כ .טָאג ןיא
 ַא טגיילעגוצ לָאמַא ןוא לטיירב-ןצייוו ַא ,לטיירב-ןרָאק ַא ,תונכש ןיא
 דָארג ךיז טָאה'ס זַא ןוא ,ךעלעגייב-רעייא רָאּפ ַא ,לצעלּפ ַא ,לצירטש
 ,ןדָאלּפ לטפער ַא ,לכיק ַא ,ךעקעל ץינעּפ ַא ,עלעבָאב לקיטש ַא :טכַאמעג

 ,גנוי רעקיצרַאהטוג ַא ןעוועג זיא לעזעג רעד .ןלאפעגניירא זיא'ס סָאװ
 רעירפ .קלח ןייז ןופ סקעבעג טגיילעגוצ לָאמנײא טשינ ריא טָאה רע

 ןיא ןכרָאטש ,זָאנ רעד ןיא ןלענש רימ ,רימ וצ ןעּפעשט ךיז רע טגעלפ

 זיא ,בוטש ןיימ ןיא רעייגנייא ןַא ןרָאװעג זיא'ר טניז רעבָא ,ןטייז יד
 ,טגָאזעג רימ רע טָאה ,לּפמיג ,ֹוד ,יעה .ןגיילוצוצ הכמ ַא וצ יװ ןעוועג רע
 'שינ רוסָא ייז טזיב .ךעלרעדניק ענַאפ ייווצ ןוא לבייוו ליואוו ַא טסָאה

 ,טגערפעג םיא ךיא בָאה -- !ןדער טייל סָאוװ וצרעד וטסגָאז סָאװ .טרעוו
 -- טרעפטנעעג רע טָאה -- יז ןעלטָאמ ,רעגניצ עגנַאל ןבָאה ןשטנעמ
 .טסָארפ רעקירעירַאפ רעד יװ ןרַא ךיד סע לָאז

 :טגָאז רע ןוא רימ ךָאנ טקישעג בר רעד טָאה גָאט ַא םענייא ןיא
 .יבר ,יַאדוװַא :ךיא גָאז זתועט ַא טַאהעג טסָאה זַא ,לּפמיג ,רעכיז טזיב
 ,ןטָאש ַא ןייז טזומעג טָאה'ס .ןעזעג ןײלַא ךָאד טסָאה ,רע טגָאז ,שטייט'ס
 ןקלַאב ַא ןופ :רעפטנע ךיא ןוא !סָאװ ןופ ,רע טגערפ ,ןטָאש ַא .ךיא גָאז
 םעד ןעקנַאדרַאפ וצ ץלַא טסָאה .םייהַא ןייגקירוצ טסנַאק ,רע טגָאז ,ט
 ּפָאכ ַא בָאה ךיא .ם"במר םענעפרָאװרַאפ ַא ןענופעג טָאה רע .בר רעװָאנַאי
 טלָאװעג ךיא בָאה בױהנָא ןיא .ןָאטעג שוק ַא ןוא טנַאה ס'ניבר םעד ןָאטעג
 ױזַא רעדניק ןוא בייו ַא טשינ טעז'מ ,טייקיניילק ַא .ןפױלמײהַא ךיילג

 טעברַא רעד וצ ןרעקמוא ךיז רעסעב ל'כיא : ךיא טכַארט ךָאנרעד .גנַאל
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 רָאנ ,טרָאװ ןייק טגָאזעג טשינ םענייק בָאה ךיא .טכַאניײב ןײגמײהַא ןוא
 ןדעי יװ ,ןבָאה ךעלבייוו יד ןוא ןדיױמ יד .בוט"םוי ןעװעג זיא ץרַאה ןיא
 ךיא רַאנ ,טעּפשעג'ס רימ סיוא טכַאמעג ןוא רימ טימ טציירעג ךיז ,גָאט
 ןפיוא למיוב יװ םױרַא זיא תמא רעד .קידלטרַאגפיוא טדער : רימ טכַארט
 .רשכ זיא ,רשכ טגָאז ם"במר רעד זַא .רעסַאװ

 םענ ,רױי לָאז'ס גײט'ס טקעדעגוצ בָאה'כ יװ םעדכָאנ ,טכַאנייב
 לָעמ טלטייבעג טימ עלעקעז ַא ןָאטיש ,טיורב עיצרָאּפ ןייֵמ רימ ךיא

 ןרעטש יד ןוא הנבל עלופ ַא טייטש למיה ןיא .םײהַא ןייג ךימ זָאל ןוא
 ףןטָאש רעגנַאל ַא טפיול סיוארָאפ ןוא ןַאּפש ךיא .תושפנ תונכס ןעלקניפ

 טליװ רימ .ןלַאפעגנָא טַאהעג זיא יינש רעשירפ ַא ןוא רעטניװ ןעוועג זיא'ס
 יד ןקעװפיוא ןייג טשינ לע'כ ןוא ךעלטעּפש ןיוש זיא'ס רָאנ ,ןעגניז ךיז

 ןפייפ טשינ רָאטי'מ זַא ,ךימ ךיא ןָאמרעד ָאד רָאנ ,ןפייפ ליוו'כ .םיטַאבעלַאב
 ךיג ױזַא זײרּפש ןוא ךיא גייוש .םידש יד טפור'מ לייוװ ,וצ טכַאנ ןגעק
 ףיוא ןליב ןוא טירט עניימ ןרעהרעד ףייה עשייוג יד ןיא טניה .ןָאק'כ יו
 ןוא םיבלכ טנעז ריֹא .ןייצ יד ףיוא טיירש :רימ רעלק ךיא רָאנ ,רימ
 ענעטָארעג ןופ עטַאט ַא ,לבייוו שיטייל ַא ןופ ןַאמ ַא ,שטנעמ ַא ןיב ךיא
 .ךעלרעדניק

 ייב יװ ןּפָאלק רימ טמענ ץרַאה'ס ןוא לזייה ןיימ וצ וצ-םוק ךיא

 -רַאפ ,ונ ... ךוב ,ךוב :טצעז ץרַאה'ס רָאנ ,דחּפ ןייק טשינ בָאה'כ .ןלוג ַא
 .ןײרַא םוק ןוא ריט רעד ןופ לטייק'ס טייהרעליטש ףיוא ןפע'כ .ןלַאפ

 רעד .גיו רעד ףיוא קוק ַא וט ןוא ןייטש ביילב'כ .ןיוש טּפָאלש עקלע
 עז'כ .הנבל יד ןײרַא טנייש ןטלַאּפש יד ךרוד רעבָא ,טכַאמרַאפ זיא ןדָאל
 ,ױזַא טָא .ביל ךיילג סע גירק'כ ןוא עלעדיימ םעד ןופ ל'מינּפ עניילק סָאד

 .ךעלעדנייב עלַא ןשוקסיוא טנָאקעג ןיוש ריא טלַאװ'כ ,לָאמ ןייא טימ

 ךיא עז ,רעגיטש ַא .סָאװ ןוא .טעב םֹוצ ךימ ךיא רעטנענרעד ךַאנרעד
 טימ ךיז טָאה הנבל יד .לעזעג רעד -- ריא ןבענ ןוא טגיל עקלע !טרָאד
 ןוא טנעה .ןשוח רעטסניפ רימ זיא ןגיוא יד רַאפ .ןשָאלעגסױא לָאמנייא

 לַאפ ַא רימ טוט טיורב'ס .ןעקיױּפ רימ ןעמענ ןייצ יד .רימ ןרעטיצ סיפ
 זיא רעװ :טגערפ ןוא רעביא ךיז טקעװ ביי ןיימ .טנעה יד ןופ סױרַא
 ...ןַאה ,טרָאד

 .ךיא למרומ -- ךיא ןיב סָאד --

 טסגעמ וד !רעהַא םעּפע ךיד וטסמענ יװ -- יז טגערפ -- !לפמיג
 יװ ךימ טּפרַאװ'ס ןוא ךיא רעפטנע -- ןעסייהעג טָאה בר רעד . . .?ןעד
 םוצ ןסיורדניא סױרַא ייג ,יז טגָאז ,לּפמיג ,סױא ךימ רעה .תחדק ןיא
 בָאה'כ .הלוח ,ךיז טכוד ,זיא יז .גיצ רעד ֹוצ קוק ַא ביג ןוא לרעמעק

 יד זַא ,טרעהרעד .גיצ ַא טַאהעג ןבָאה רימ וַא ,ןענָאמרעד וצ ןסעגרַאפ
 ַא ןעוועג זיא'ס .ףױה ןפיוא סױרַא ךיא יג ,ןעמעלַא טימ טשינ זיא עזָאק
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 ַא וצ ,לידבהל ,יװ ןדנובעגוצ ןעוועג ריא וצ ןיב'כ .שינעפעשַאב ליואוו
 ,שנעמ

 ,לריט'ס ףיוא ןפע ןוא טירט עקידנעלכיורטש טימ לרעמעק םוצ וצ ייג'כ
 ,רענרעה יד ייב יז יצ ,םורַא יז ּפַאט'כ .סיפ ריפ יד ףיוא טייטש גיצ יד
 ןסערפעגנָא ךיז יאדװַא .סטכעלש םוש ןייק 'שינ עז'כ .רעטייא ריא ןָא-ריר
 ייז .ךיא גָאז ,עלעזָאק ,ריד טכַאנ עטוג ַא .ךיא רעלק ,ערָאק ליפוצ טימ
 יצמ ַא טימ ּפָא רימ טרעפטנע היח עמוטש יד ןוא ;קרַאטש ןוא טנוזעג רימ
 םענייש ַא :ןושל-םוטש ףיוא ןגָאז טלָאװעג רימ טלָאװ יז יװ רעגײטשַא
 .קנַאד

 האו .ןענורעגסױא זיא לעזעג רעד זַא עז ןֹוא םוא ךיז רעק ךיא
 .לבייוו ןיימ קירוצ טגערפ -- :גנוי ָא'רַאפ סָאװ !גנוי רעד זיא ,ךיא גערפ
 סָאװ ןפָאלשעג םיא טימ ךָאד םויב .לעזעג רעד ,ךיא גָאז ,שטייט'ס
 ַא לבייו ןיימ טוט ,טכַאנ ענעי ןוא טכַאנ יד ט'מולח'עג רימ ךיז טָאה'ס

 ,שרעדנַא טשינ .ןבעל ןוא בייל ןייד וצ ןוא ּפָאק ןייד וצ ןייגסיוא לָאז ,ףור
 ריד טדנעלברַאפ ןוא טצעזַאב ריד ןיא ךיז טָאה סטוג-טשינ ַא רָאנ ,יז טגָאז
 -עגקירוצ וד ,בלַאקיזָאמ ֹוד ,קינ'הּפכנ וד :יירשעג ַא טוט יז ,ןגױא יד
 ,דלַאװעג ַא ןכַאמ לע'כ ןערָאװ ןענַאד ץפ סױרַא ,ןטלָאק וד ,רענעגירש

 ַא טוט ןעװ רעדייא סָאװ רעדייא .ןעמוקפיונוצ ךיז לָאּפמַארּפ ץנַאג טעװ
 טימ רימ טגנַאלרעד ןוא קילעקעיּפ ןרעטניה ןופ רעדורב ריא רעּפַא-גנירּפש
 םעד רימ טע'ר .טניימעג בָאה'כ .ןײרַא ןקַאנ ןיא ךיילג ץעז ַא טסיופ רעד
 רימ טימ רעמ רעד זיא סעּפע זַא ,ןענַאטשרַאפ בָאה'כ .ןכערבעצ קינעג
 יא גָאז ,רעמ .רעטכעלעג עשיטייל'ס 'שינ ךַאמ :ריא וצ הנעט'כ ןוא
 ענעי טימ ןָאט וצ בָאה'כ זַא םש ַא ןכַאמ רימ לָאז'מ רָאנ ,טשינ טלעפ
 יז בָאה'כ ,רוציקב .סקעבעג ןיימ וצ ןרירוצ טשינ ךיז טעװ רענייק  ,טייל
 .ןבָארבעג דָאר רעוו ןוא ךיד גייל ,יז טגָאז ,ףוס ַא ,ונ .ןעמונעגנייא זיא'ס יװ

 ךימ רעה ,דוס ַא ףיוא לעזעג םעד ןפורעגקעװַא ךיא בָאה סנגרָאמוצ
 ןָא ךימ רע טקוק !וטסגָאז סָאװ .יױזַא ןוא ױזַא ,ךיא גָאז ,רעדורב ,סיוא
 ַא וצ ןירַא ײג ,רע טגָאז ,ןבעל'כ .ךַאד ןופ ןלַאפעגּפָארַא טלָאװ'כ יוװ

 ריד טלעפ'ס זַא ,רע טגָאז ,ארומ בָאה'כ .עיױג רעטלַא ןַא וצ רעדָא ,אפור
 -רעד 'שינ םענייק ל'כיא .וטזיב הרּפכ ןיימ רָאנ .ּפָאק ןיא עקּפעלק ַא
 .ןבילבעג זיא ױזַא ןוא .ָאש ןיש חתּפ .ןלייצ

 בייו ןיימ טימ טבעלעגּפָא בָאה'כ :ץרוק השעמ עגנַאל ַא ןכַאמ וצ
 ךעלדיימ ריפ : טַאהעג רימ יז טָאה ךעלרעדניק סקעז .רָאי קיצנַאװצ רעביא
 רָאנ ןכַאז ײלרעלַא טריסַאּפ ןבָאה טייצ רעד ןיא .ךעלגניא ייווצ ןוא

 רעטייװ ןֹוא טבױלגעג בָאה'כ .טרעהעג 'שינ ןוא ןעזעג ישינ בָאה'כ
 זיא ,טסבױלג וד זַא :טגָאזעג ןטלמונַא רימ טָאה בר רעד .טשינרָאג
 .הנומא ןייז טימ טבעל קידצ ַא זַא ,טיטש'ס .ריד ליואוו
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 סע ךיז טָאה ןבױהעגנָא .ןרָאװעג ףַאלש בייוו ןיימ זיא לָאמַא טימ
 טשינ ,םינּפַא ,טָאה יז רָאנ .טסורב רעד ףיוא לזירג ַא ,טייקעניילק ַא טימ
 בָאה'כ .ןגעמרַאפ ַא ריא ףיוא ןבעגעגסיוא בָאה'כ .ןרָאי ןייק טַאהעג
 ךיז רַאפ יירעקעב ַא טַאהעג סלָאמַאד ןיוש בָאה'כ זַא ,ןגָאז וצ ןסעגרַאפ
 ןדעי .דיגנ לקיטש ַא רַאפ לָאּפמַארפ ןיא ןטלַאהעג ןיוש ךימ טָאה'מ ןוא

 טכַארבעג יז ןעמ טָאה ןירעכַאמ-ףושיכ ַא ואוו .אפור רעד ןעמוקעג זיא גָאט
 וליפַא טָאה'מ .סעקנַאב ,סעקװַאיּפ טלעטשעג ,טילסּפ'עג טָאה'מ .רימ וצ

 טוט ןרַאפ .טעּפש-וצ ןעוועג זיא'ס רָאנ ,ןילבול ןופ רָאטקָאד ַא טכַארבעג

 :ךיא גָאז .לחומ רימ ייז ,לּפמיג :טגָאז ןוא טעב םוצ וצ ךימ יז טפור
 טגָאז .םיױו יירטעג ַא ןעװעג טזיב !ןייז וצ לחומ ריד ךיא בָאה סָאװ
 לױװכ .ןרָאי עלַא ,טרַאנעג סואימ ךעבענ ךיד בָאה'כ ,לּפמיג ,יײװ :יז
 ןעו .ענייד טשינ ןענעז רעדניק יד זַא ןסיװ ייז ,ןייר טָאג וצ קעװַא
 ױזַא טשינ ךיא טלָאװ .ּפָאק ןרעביא גנַאטש ַא טימ רימ טגנַאלרעד'מ
 טגָאז ,'שיג סייוו'כ .ךיא גערפ -- !ײז ןענעז סנעמעוו .ןרָאװעג טשימעצ
 ,טדער יז יװ ױזַא ןוא .טשינ ייז ןענעז ענייד רָאנ ,ךס ַא ןעוועג ןענעז'ס ,יז
 .עקלפ סיוא זיא'ס ןוא ןגיוא יד ץָאלגרַאפ ַא ,לּפעק'ס ףרַאװרַאפ ַא יז טוט

 יז וַא ,רימ ךיז טכוד'ס .לכײמש ַא ןבילבעג זיא ןּפיל עסייו יד ףיוא
 רעד ןעװעג זיא סָאד .ןעלּפמיג טרַאנעגּפָא בָאה'כ :טיהרעטױט טגָאז
 ...ןרָאי ענעטינשרַאפ עניימ ןופ תילכת

 יד
 קעז יד ףא ןגעלעג ןיב'כ ןעװ ,העבש רעד ךָאנ ,טכַאנייב לָאמנייא

 ערהירצי רעד עקַאט ,ןױשרַאּפ רענעי רימ וצ ןעמוקעג זיא ,טלמירדעג ןוא
 לָאז סָאװ :ךיא גָאז !וטספָאלש סָאװ ,לּפמיג : רימ וצ טגָאז ןֹוא ,ןײלַא
 ,ךיד טרַאנ טלעװ עצנַאג יד זַא :רע טגָאז !ךעלּפערק ןסע !ןָאט ךיא
 !טלעװ ַא ןרַאנּפָא ךיא ןָאק ױזַא יװ :ךיא גָאז .טלעו יד וד רַאנ
 סע וט טכַאנײב ןוא הנתשה רעמע ןַא גָאט ןדעי ןָא למַאז :רע טרעפטנע
 -מַארפ .יד ,טייקניירמוא ןסערפ ,רע טגָאז ,יײז ןלָאז .ץכעריוי ןיא ןײרַא
 :רע טגָאז !טלעװ רענעי חכמ זיא סָאװ :ךיא גָאז .םימכח רעלָאּפ

 .ךיוב ןיא ץַאק ַא טדערעגנייַא ריד טָאה'מ .טלעוו-ענעי ןייק ָאטשינ זיא'ס
 .ָאטשינ ךיוא טָאג ןייק זיא'ס :רע טגָאז זָאד זיא טָאג ַא ןוא ,ךיא גָאז ,ונ
 טײטש רע .עטָאלב עפיט ַא :רע טגָאז זָאד ָאי זיא ,ךיא גָאז ,עשז-סָאװ
 ןופ רענרעה טימ ,לדרעב-ןגיצ ַא טימ :רבד לעב רעד ,ןגױא יד רַאפ רימ
 בָאה ,רעטרעװ ענױזַא טרעהרעד  .לדייוו ַא ןוא ןייצ עגנַאל טימ ,קָאב ַא
 ןופ טרעלױקעגּפָארַא ךימ בָאה'כ רָאנ ,קע םייב ןּפַאכנָא טלָאװעג םיא ךיא

 טּפרַאדעג דָארג בָאה'כ .ּפיד ַא ןכָארבעצ טשינ רעיש ןוא לעמ קעז יד
 ןיז טעב'ס ןוא גט עסיורג'ס ךיא עזרעד ָאד ןוא שינעפרעדַאב ןיימ ןָאט
 זיא גָאטרַאפ .ןדעררעביא טזָאלעג רימ בָאה'כ רוציקב .ּפָא סע וט :שממ
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 טימ ןטָאשַאב ,ךעלטיירב יד ןטענקעגסיוא ןבָאה רימ ,לעזעג רעד ןעמוקעג
 ןבילבעג ןיב ךיא ןוא קעװַא גנוי רעד זיא ךָאנרעד ,טצעזעגנײרַא ןוא למיק
 טסָאה ,ךיא טכַארט ,ונ .סעטַאמש ןפיוה ַא ףיוא ,ןוויוא םייב בורג ןיא ןציז
 רעד טקַאנקעג טָאה ןסיורדניא .תונויזב עלַא רַאפ ,לּפמיג ,ןעמונעג המקנ

 בָאה'כ .םינּפ ןיא טילגעג טָאה'ס .םערַאװ ןעװעג זיא ָאד רָאנ ,טסָארפ
 .ןרָאװעג טלמירדטנַא ןיב ןוא ּפָאק םעד ןגיובעגנייא

 ,םיכירכת ןיא ןָאטעגנָא ,עקלע םולח וצ רימ טמוק ,ןייא-ףָאלש'כ יװ

 ץלַא זיא'ס :ךיא גָאז !לּפמיג ,ָאטענּפָא וטסָאה סָאװ :ףור ַא טוט ןוא
 זיא עקלע זַא ןוא ,םת וד :יז טגָאז .ןענייװ וצ ןָא ביוה ןוא ,דלוש ןייד
 טרַאנעגּפָא טשינ םענייק ךיוא בָאה ןיילַא ךיא !ןגיל ץלַא ןיוש זיא ,שלָאפ

 !טשינרָאג טרָאד טקנעש'מ ;לּפמיג ,ץלַא רַאפ לָאצ'כ .ןילַא ךימ ץוחַא
 ךימ ךיא בָאה דלַאב .לױק יװ ץרַאװש :םינּפ ריא ףױא קוק ַא ושיכ
 .רעטמוטשרַאפ ַא ןציז ןבילבעג ךיא ןיב לייװ עגנַאל ַא .טּפַאכעגּפױא
 ןוא -- טירט ןייא .לָאשגָאװ רעד ףיוא טגנעה ץלַא יװ טליפעג בַאה'כ
 ּפַאכ ַא בָאה'כ .ןפלָאהעג רימ טָאה טָאג רעבָא .אבה םלוע רילרַאפ'כ
 ןפיױא ןגָארטעגסױרַא ייז ,סנבַאל עלַא טקורעגסױרַא ,עטעּפָאל יד ןָאטעג
 לייוװרעד .דרע רענעריורפעג רעד ןיא בורג ַא ןבָארג ןעמונעג ןוא ףיוה
 טרעװ רע ןוא זריא טוט סָאװ ,רע טגָאז סָאבעלַאב .גנוי ןיימ ןָא טמוק
 ענייז רָאפ בָארגַאב'כ ןוא ,ךיא גָאז ,טכעד ץלַא זיא'ס .תמ ַא יװ ךיילב
 ןעמונעגסורַא ,םיײהַא קעװַא ךיא ןיב ךָאנרעד ,סקעבעג עצנַאג'ס ןגיוא

 .רעדניק יד ןשיװצ טלייטעצ ןוא טלעג-ןריּפַאּפ לקעּפ'ס שינעטלעהַאב ןופ
 ךעבענ טרעװ יז .ןעמַאמ רעייא ןעזעג ,ךיא גָאז ,טכַאניב טנייה בָאה'כ
 טשינ ןבָאה יז זַא ,טפילברַאפ ױזַא ןרָאװעג ןענייז ייז .טצרַאװשרַאפ טוג
 -רַאפ ןוא ,יײז וצ ךיא גָאז ,טנוזעג טז .ןדערסױרַא טרָאװ ןייק טנָאקעג
 רַאּפ ַא ,קילחט ןיימ ןָא-וט ךיא .לּפמיג ַא לָאמַא ןעוװעג זיא'ס זַא ,טסעג
 רעד ןיא -- ןקעטש םעד ,טנַאה ןייא ןיא קַאז-תילט םעד םענ ,לװיטש
 ,סַאג ןיא ןעזרעד ךימ ןבָאה טייל יד ןעוו .הזוזמ יד שוק ןוא ,רערעדנַא
 -- !ץעגרע ריא טײג ואװ .ןרָאװעג ט'שודיח'רַאפ קרַאטש יז ןענעז
 ױזַא ןוא .ןײרַא טלעװ רעד ןיא יײג'כ :רעפטנע ךיֹא ןוא ,ךימ ייז ןגערפ

 .לָאּפמַארפ ןופ קעװַא ךיא ןיב

 ךימ ןבָאה ןשנעמ עטוג ןוא הנידמ רעד רעביא טלגָאװעג בָאה ךיא
 ךס ַא .יורג ןוא טלַא ןרָאװעג ןיב'כ .קעװַא ןענעז ןרָאי .טזָאלרַאפ טשינ

 ,רעצכעטכַארטסױא ןוא םירקש ךס ַא .טרעהעגנָא ךימ ךיא בָאה תוישעמ
 ןייק זַא ,ןעזעגנייא ךיא בָאה רעמ ץלַא ,טבעלעג בָאה'כ רעגנעל סָאװ רעבָא
 ,ן'כַאמצָאה טימ טשינ טעשעג סעּפע ביוא .ןַארַאפ טשינרָאג ןענייז סנגיל
 רעדָא ,רָאי-ַא'רעביא ,ןגרָאמ זיא ,טנייה טשינ בוא .ןע'מנורג טימ זיא
 לָאמנײא טשינ והנימ אקפנ יד זיא סָאװ .רָאי טרעדנוה רעביא רָאג
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 ןיוש ןָאק סָאד :טרעלקעג ךיא בָאה ףַארט ַא ןופ טרעהעג בָאה'כ ןעוװ
 יז ייווצ רעדָא רָאי ןייק קעװַא טשינ טייג'ס ןוא -- ןייז טלָאמעג טשינ
 ןיוש זיא השעמ ַא ןעװ וליפא .ןּפָאלרַאפ ואו ץעגרע עקַאט זיאס רעה'כ
 םױא רעניא טרעלק סָאװרַאפ טּפַאה ַא ךױא יז טָאה ,טכַארטעגסױא
 !ערעדנַא ןַא -- רעטייווצ רעד ןוא ךַאז ַאזַא

 רימ טמוק ,ןשיט עדמערפ ייב סע ןוא רעזייה יד רעביא ייג'כ יװ ױזַא
 טימ ,ןגיולפעג-טשינ ,ןגיוטשעג-טשינ -- תוישעמ ןלייצרעד וצ םיוא טּפָא
 יד .סָאװ-ךעסײװ ,לימ-טניו ַא ,רעכַאמ-ףושיכ ַא קַאלָאקליװ ַא ,דש ַא
 יז ןגָאז לֶאמַא .השעמ ַא טלייצרעד ,ישעדייז :םורַא ךימ ןגָאי רעדניק
 לָאמנײא  .ךיא בָאה הנאד ַא .בילוצ יז וט'כ ןוא ןלייצרעד וצ סָאװ ןופ רימ
 ןוא .השעמ ענעגײא יד ץלַא זיא'ס ,עדײז :קיּפמעּפ ַא רימ וצ טגָאז
 יץַאגייש רעד .ןעוועג טכערעג זיאר ןבעל'כ

 קעװַא ןיב'כ יװ ןרָאי ליפױזַא ןיוש .תומולח טימ ךיוא סָאד זיא ױזַא
 :טרָאד רעדיװ ךיא ןיב -- גױא ןַא וציוט'כ רָאנ יװ ןוא ,לָאּפמַארפ ןופ
 עילַאב רעד ייב טייטש יז .ןעקלע זךיא עז ,ריא טניימ ,ןעמעװ ןוא
 יד ,טנייש םינּפ'ס רָאנ ,שינעגעגַאב רעזנוא ןופ גָאט ןטשרע ןיא יװ .שעוו
 עשילרעטסיוא רימ וצ טדער יז ןוא ,תקידצ ַא ייב יװ ,קיטכיל ןענייז ןגיוא
 רימ זיא לייוװרעד רעבָא ,ןטעגרַאפ ץלַא ךיא בָאה ,ףיוא-םוק'כ ןעװ ,דייד
 ץלַא זַא סא טמוק'ס ןוא תוישק עלַא רימ טרעפטנערַאפ יז .לױאוו
 טסיירט יז ןוא ,ריד ֹוצ ךימ םענ :ריא טעב ןוא ריא רַאפ ןייוו'כ .טכער זיא
 לָאמוצ .רעטיױו יו רעטנעענ ןיוש זיא'ס .לּפמיג ,דלודעג בָאה :ךימ
 ,ףיוא ךימ קעוו'כ זַא ןוא ,םינּפ ןיימ ףיוא טנייוװ ,ךימ טזלַאה ,ךימ יז טשוק
 .ןרערט עריא ןופ םעט םענעצלַאזעג םעד ןוא ןּפיל עריא ךיא ריּפש

 ןופ טירט ןייא זיא יז רעבָא ,רקשה םלוע ןַא טלעװ יד זיא יאדװַא
 -הרהטיס טייטש ,גיל'כ ֹואוו ,שדקה ןופ ריט רעד רַאּפ .טלעוו רע'תמא רעד

 םירעװ יד .טרַאװ רבק'ס .לדיר םעד טיירג טָאה דיא-תורבק רעד .טערב
 רעדנַא ןַא .עברָאט רעד ןיא רימ יב ןגיל םיכירכת יד .קירעגנוה ןענעז

 טייצ יד זַא ,םעשישטרעמ .יורטש לטניב ןיימ ףיוא ןיוש טרַאװ רערָאנש
 טשינ טרָאד לָאזס סָאװ .דיירפ טימ ןיהַא ןייג ךיא לעװ ,ןעמוק טעװ
 וצ טָאג .לדניווש ןוא תונצל ןָא ,ןשינעיירדרַאפ ןָא ,רָאװ זיא ץלַא ,ןייז

 .ןרַאנּפָא טשינ ךיוא ןעלּפמיג וליּפַא ןעמ ןַאק טרָאד :ןעקנַאד

 וז



 ךעלרעטסוש עניילק יד

 א
 ןעמָאנ ַא טַאהעג טָאה ךעלרעטסוש עניילק יד ןופ החּפשמ יד

 ןיא ,וועשערק ןיא ,וענָאי ןיא --- םורַא טנגעג רעד ןיא ןוא לָאּפמַארּפ ןיא
 אבא ,החּפשמ רעד ןופ רעטשרע רעד .,ץשָאמַאז ןיא וליפא ןוא ײרָאגליב
 טָאה ןוא ט"תו ח"ת תורזג יד ךָאנ לָאּפמַארּפ ןייק ןעמוקעג זיא ,רעטסוש
 יד רעטניה ,לגרעב םענעכָאטשעגּפָא ןפיוא ץַאלּפ לקיטש ַא טפיוקעג
 ןייטש ןבילבעג זיא סָאװ ,לזייה ַא טױבעגפיוא טרָאד טָאה רע .סעקטַאי
 יד ,ןעקנוזעגנייא-בלַאה ןעוועג זיא טנעמַאדנופ רענרענייטש רעד .תורוד

 ךַאד-לדניש רעד ,קורוש ַא יװ םורק ןענַאטשעג ןענייז ךעלרעטצנעפ עניילק

 -ײרַא ריט יד .ןטסענ"ןבלַאװש טימ ןעגנַאהַאב ,ךָאמ ןופ ןירג ןעװעג זיא
 ןוא ,ןגיובעגסיוא ךיז ןבָאה ךעלדיטשייב יד .טצעזעגּפָארַא ךיז טָאה ןייגוצ

 ,לגיטש ַא ןייגרעטנורַא טזומעג ןעמ טָאה לּפערט ַא ןײגוצפיורַא טָאטשנָא
 יד רעבָא ,תופרש המכ לָאּפמַארפ ןיא ןעוועג ןענייז ןטייצ עטלַא ענעי טניז
 ןענייז סנקלַאב יד .ץנַאג ןבילבעג זיא ךעלרעטסוש עניילק יד ןופ בוטש
 .ןעמָאװש-טניה ןסקַאװעג ייז ףיֹוא ןענייז'ס זַא ,טליופעגכרוד ױזַא ןעוועג

 ןכָארבעגּפָא ןעמ טָאה ,הלימ-תירב ַא וצ ךָארּפ ןבָאה טפרַאדעג טָאה'מ ןעוו
 טולב סָאד ןוא רעגניפ יד ןשיווצ ןבירעצ סע .טנעװ יד ןופ ץלָאה לקיטש ַא
 זיא ךַאד רעד תמחמ .ןרָאװעג טליטשעג ןופרעד זיא על'פוע םעד ןיפ
 -פױרַא םיא ףיוא טנָאקעג טשינ רערעקנעמיוק רעד טָאה קירבַאלש ןעוועג
 ןדניצנָא טפָא ךיז טגעלפ םעד בילוצ .טפול יד ןרעקסיוא ןוא ןרעטעלק
 רָאנ ,שרעדנַא טשינ .ןעקנופ טצירּפשעג ןבָאה ןעמיױק ןופ ןוא סור רעד
 טשינ לושכמ ןייק ייבעג םעד ןיא לָאז'ס זַא ןענַאטשעגײב זיא תובא תוכז
 .ןעשעג

 םענעטעמרַאּפ םעד ןיא טנָאמרעד טרעוו רעטסוש אבא ןופ ןעמָאנ רעד

 סעדעי ץכעריפ ַא טַאהעג טָאה רע .הליהק רעלָאּפמַארּפ רעד ןופ סקנּפ

 להק ןוא םימותי ןוא תונמלא רַאפ ךיש רָאּפ סקעז טסיזמוא ןכַאמ וצ רָאי
 םוצ ןפורעגפיוא לוש ןיא םיא טָאה ןעמ סָאװ טימרעד טנױלַאב םיא טָאה
 ןױש זיא םלוע-תיב ןטלַא ןפיוא הבצמ ןייז .ונרומ לטיט םעד טימ רפס
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 יז ואו ןמיס ַא טַאהעג ןבָאה ךעלרעטסוש יד רעבָא ,ןעקנוזעגנייא טנייה
 עטלא .ךעלסינ ענעזָאה ןופ םיוב א ןסקַאװעג זיא ריא ןבענ :ךיז טניפעג

 סאבא 'ר ןופ ןסקַאװעגסױרַא זיא םיוב רעד זַא .טדערעג ןבָאה רעבייוו
 ,דרָאב

 יד רעביא ןרָאפעצ ךיז ןענעז ייז רעבָא ,ןיז ףניפ טַאהעג טָאה אבא 'ר

 :לָאּפמַארפ ןיא ןעניואוו ןבילבעג זיא רענייא זיולב ןוא ךעלטעטש עטנעָאנ
 ךיש ןכַאמ וצ הווצמ יד רעטָאפ ןייז ןופ ןעמונעגרעביא טָאה רע .,לצעג
 .אשידק הרבח רעד ןיא ןקסע ןַא ןעוועג ךיוא זיא רע ןוא טײלעמערָא רַאפ
 סלדָאג ןוא לדָאג ןסייהעג טָאה ןוז סלצעג זַא ,טסואוועג סקנּפ ןופ טָאה'מ

 -עגרעביא זיא השורי עשרעטסוש יד .לּפמיג ןוז סלטיירט ןוא לטיירט ןוז

 רעד זַא ,החּפשמ רעד ןיא הקזח ַא ןעוועג זיא סע .רוד וצ רוד ןופ ןעגנַאג
 .טַאטשרַאװ םייב ןוא לזייה םייב ןביילב לָאז רוכב

 ןענעז ייז .ןרעדנַא ןיא רענייא ןטָארעג ןעוועג ןענעז ךעלרעטסוש יד

 .טײל עכעלרע ,סהכאלמילעב עטוג ,עקירָאה-לעג ,עניילק ןעועג עלַא
 טָאה ,םַאטש ןופ רעטשרע רעד ,אבא 'ר זַא ,לָאּפמַארפ ןיא טדערעג טָאה'מ
 רע זַא ןוא דָארב טָאטש רעד ןיא רעטסיימ ַא ייב יירעטסוש טנערעלעג
 ,קרַאטש רעדעל יד ןכַאמ וצ ױזַא יװ הלוגס ַא טנרעלעגסיוא ךיז טרָאד טָאה
 ןבָאה ךעלרעטסוש עניילק יד ואװ ,סָאפ ַא ןענַאטשעג זיא רעלעק ןיא
 ןעמס ערעסַאװ  .ךיש ייז ןופ טכַאמעג ןבָאה ייז רעדייא ןטכוי יד טקייװעג
 !ךיז טייטשרַאפ ,ייז ןבָאה רעסַאװ-קיױו םעד ןיא ןַאטעגניײרַא ןבָאה ייז
 :ןוז וצ עטַאט ןופ ןעגנַאגעגרעביא זיא דוס רעד .טקעלּפטנַא טשינ םענייק

 -רעטסוש עניילק תורוד עלַא ןענעכערסיוא טשינ ָאד רימ ןענָאק ,ונ
 רעטסוש עּפיל 'ר .יירד עטצעל יד טימ ןענעגונַאב ךיז ןלעװ רימ .ךעל
 רעכיז ןיוש זיא'מ .רעדניק ןייק טַאהעג טשינ ןרָאי עטלַא יד וצ זיב טָאה
 ןיוש זיא רע ןעוו רעכָא .ןרעו ןכָארבעגרעביא טעװ םַאטש רעד זַא ,ןעוועג
 טימ טָאה'ס ןוא ןברָאטשעג בייוו ןייז זיא רעקיצכעז עפיט יד ןיא ןעוועג

 טַאהעג טָאה יז .דיומ-ךלימ ַא ,הלותב ענעסעזרַאפ ַא טַאהעג הנותח םיא

 ַא ןעװעג ויא ,לווייפ ,ןוז רעטסטלע סעּפיל 'ר .רעדניק סקעז םיא טימ
 ףיוא ןעמוקעג זיא ,םינינע עשלהק ןיא טשימעג ךיז טָאה רע ,דיגנ לקיטש
 סע .לכלוש ןשירעדיינש ןיא יאבג ןרָאי עגנַאל ןעוועג זיא ןֹוא תופיסא

 ַא ןבילקעגסיוא ןעמ טָאה הרות"תחמש ןדעי זַא ,גהנמ ַא ןעוועג טרָאד זיא
 ַא ּפָאק ןפיוא ןָאטעגנָא םיא ןעמ טָאה ,דובכ ןָאטוצנָא םיא ידכ .יאבג
 בוטש ןופ טריפעג םיא ןעמ טָאה ױזַא ןוא ,טכיל ענעסקַאװ טימ סעבריק
 ,לדורטש טימ ןסיברַאפ ןוא ןייוו ןעקנורטעג רע טָאה םוטעמוא .בוטש וצ
 ןברָאטשעג זיא לווייפ 'ר זַא ,טריסַאּפ דָארג טָאה סע .ךעקעלקינָאה רעדַא
 -עגקעװַא זיא רע .ןרעדנַא םוצ שודיק ןייא ןופ געוו ןפיוא ,הרות תחמש
 תמחמ .,ןרעטנימרעד טנָאקעג טשינ םיא טָאה'מ ןוא קרַאמ ןטימ ןיא ןלַאפ
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 ןוא דפסה ַא טכַאמעג םיא בר רעד טָאה הקדצילעב ַא ןעװעג זיא רע
 םיא ןלעוו .ּפָאק ןפיוא ןגָארטעג טָאה רטפנ רעד סָאװ ,טכיל יד :טגָאזעג
 ןייז ןיא ןענופעג טָאה'מ .ןירַא ןדעױג ןיא געװ ןפױא ןטכײלנגעקַא
 ןגָארט םיא טעוו'מ ןעוו סָאד ,טגָאזעגנָא טָאה רע ואוו ,האווצ ַא טרעפוק
 ןצרַאװש םעד ףיוא ןגײלפױרַא ןעמ לָאז ,םלוע-תיב םוצ הטימ רעד ףיוא
 ןָאטעג טָאה רע זַא ןמיס ַא ,עטיּפָאק יד ןוא לֶא יד ,רעמַאה םעד ךוט
 זיא ןליװ ןייז .טרַאנעגּפָא טשינ םענײק ןוא תומלשב קרעװטנַאה ןייז
 ףרָאװעג ןָאטעג

 יד ןופ ןטשרע םעד ךָאנ .אבא ןסייהעג טָאה ןוז רעטסטלע סלווייפ
 ,רעכעלקיד ַא ,רעניילק ַא ,עלַא יװ ,ןעװעג זיא רע .ךעלרעטסוש עניילק
 ,ןעלקניו עפיט ןוא ןרעטש ןכיה ַא טימ ,דרָאב רעלעג רעטיירב ַא טימ
 ןעוועג ךיוא ןענעז ענייז ןגױא יד .סרעטסוש ןוא םינבר רָאנ ןבָאה'ס יו
 .ןוה רענעזָאלבעגנָא רעסיורג ַא ןָא טנָאמרעד טָאה טלַאטשעג ןייז .לעג

 ַא ,רעטעברַא רעטוג ַא ,רעגולק ַא ןעוועג אבא רעקיזָאד רעד רעבָא זיא ,ונ
 טשינ לָאמנייק טָאה רע ,לָאּפמַארפ ןיא רענייא ןַאמטרָאװ ַא ןוא הקדצ-לעב

 ןעוו .גָאזוצ ןייז ןטלַאה ןָאק רע זַא ,טסואוועג טָאה רע ןדייס ,טגָאזעגוצ
 זיא וצרעד .םעשישטרעמ רעדָא ,רשפא ,רדניילב טגָאזעג רע טָאה ,טשינ
 קוסּפ לטיּפַאק ַא טנרעלעג גָאט ןדעי טָאה רע .רפס עדוי ַא ןעװעג רע

 תרונמ ןיא טקוקעגנירַא טייצ רעיירפ רעד ןיא ןוא שטייט-ירבע ףיוא
 וצ טלעפרַאפ טשינ לָאמניק ךיוא טָאה רע .יבצ תלחנ ןיא ןוא רואמה
 עקידרעטניװ יד טַאהעג ביל סרעדנוזַאב טָאה רע .דיגמ ַא ןרעה ןייג
 ןוא שמוח-שטייט סָאד טנעיילעגרָאפ תבש םיא טָאה עשעּפ ןעװ .ס'הרדס
 רע זַא ,ןוימד ןיא טלעטשעגרָאפ ךיז רע טָאה ,רשיה רפס ןופ תוישעמ יד
 ןיא ןעזעג ךיז טָאה רע .תפי ,םה ,םש ןענייז רעדניק ענייז ןוא חנ זיא
 ,טכַארטעג לָאמנייא טשינ טָאה רע .בקעי ןוא קחצי ,םהרבא ןופ טלַאטשעג
 ןייז ןברק ַא רַאפ ןייז בירקמ םיא טסייה ןוא םיא וצ טפור טָאג ןעוו זַא
 -נַאגעג ןרעג ןוא יפרעדניא טרעדעפעג ךיז רע טלָאװ ,לּפמיג ,ןוז ןטסטלע
 סָאד טזָאלעגרעביא רע טלָאװ יאדװַא .ןזיװעגנָא םיא טלָאװ'מ ואוו ןעג
 טלָאװ'מ ןיהואוו טרעדנַאװעג ןוא טרובעג ןייז ןופ זייה סָאד ןלױּפ דנַאל
 יד טימ ףסוי ןופ השעמ יד טנָאקעג טָאה רע ליואווביוא  ,ןסייהעג םיִא
 ןענעייל ןופ ןרָאװעג דימ טשינ לָאמנייק רע זיא ,קינייװנסױא ןופ רעדירב
 רעד סָאװ .עקידשיטײצרַאפ יד ןעװעג אנקמ טָאה רע .ינספיוא יז
 ןעוו .םיסנ יז טימ ןָאטעג ןוא טקעלּפטנַא ייז וצ ךיז טָאה רעקיטכעמלַא
 טייק ןייא ךיז טיצ ,תובא יד ויב ,ןאבא ,םיא ןופ זַא ,ןטכַארט טגעלפ רע
 תהצ יו ןעוועג זיא םע .ןָאטעג האנה ךעליירג סָאד םיא טָאה ,תורוד ןופ
 ןופ ןעמוקעגסױרַא זיא רע .שמוח ןופ לייט ַא ןעוועג ךיוא טלָאװ ,אבא

 לָאצ רעייז סָאװ ,ןעמיוז יד ןעוועג ןענייז רעדניק ענייז ןוא רע .ךיד סבקעי
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 ,רע זיא סָאד ,למיה ןופ ןרעטש יד יװ ןוא םי ןופ דמַאז סָאד יו ןרָאװעג זיא
 ןבָאה לארשייץרא ןיא ןדיי יד לייו רַאפרעד תולג ןיא ןעוועג ,אבא
 יד ןעװ ןרעװ וצ סזיילעגסױא ןעוועג סיירבעגנָא זיא רע ןוא ,טקידניזעג

 :ןעמוק טעװ טייצ
 לָאמנײק טָאה'ס .לָאּפמַארפ ןיא רענייא ןעועג רע זיא רעטסוש ַא

 יד .זױליוצ ןייז רעדָא ןשטעווק לָאז לוויטש ַא סנייז זַא ,ןפָארטעג טשינ

 -ףמַארק רעדָא ןגיוארעניה ,ןלייב-רעטניוו ןופ ןטילעג ןבָאה סָאװ ,עקינעי
 טָאה רע .ךיש ענייז ןגָארטעג ןבָאה ייז ןעוו ןרָאװעג ןזענעג ןענייז ,ןרעדָא
 ךעלשטעל ענעזמעג ןוא ענעמָארכ יד ,גנעג עשידָאמייינ יד טַאהעג-טנייפ

 סָאװ ,ןליוז עטיינעג-שלַאפ ןוא ךעלּפַאנק עכיוה יד טימ ,ךעלעּפָאטנַאּפ ןוא

 ןענייז ןדנוק ענייז .עטָאלב רעטשרע רעד ייב ןרָאװעג ןענורעצ ןענייז
 יד ןופ םירעיוּפ ךיוא יװ ,סעטסָאבעלַאב ןוא םיטַאבעלַאב עטסוי ןעוועג
 ,ּפינק טימ לופ לקירטש ַא טימ ןעמונעג רע טָאה סָאמ ַא .םורַא רעפרעד
 ןיוש ןבָאה רעבייװ רעלָאּפמַארפ בור'ס .רעגייטש ןקיטײצרַאפ ןפיוא
 יז .עקּפָאק ַא ןגָארטעג טָאה עשעפ בײװ ןייז רעבָא ,ןעלטייש ןָאטעגנָא
 ענייז ךָאנ ןָאטעג ןעמָאנ ַא ייז טָאה רע ןוא ךעלגניי ןביז ןריובעג םיא טָאה
 ,לווייפ ,לדָאג ,לטיירט ,לצעג ,לּפמיג -- ךעלרעטסוש עניילק יד ,סעדייז
 ןוא עניילק -- ןטַאט ןיא ןטָארעג ןעוועג עלַא ןענייז ייז .אנינח ןוא עּפיל
 רַאפ ןכַאמ ןיז ענייז עלַא טעװ רע זַא .טגָאזעגסיױארַאפ טָאה אבא .עלעג
 יז ןוא טַאטשרַאװ םוצ ןזָאלוצ ןבױהעגנָא ירפ יז טָאה רע .סרעטסוש
 טשינ לָאמניק זיא טעברַא לקיטש טוג ַא זַא :ללכ ןטלַא םעד טנרעלעג
 לָאמנייק ףיורעד טָאה'מ ,ּפָא ךיז טפור'ס .ּפָא ךיז טכוז'ס --- ןפרָאװעגסױרַא
 .הטרח ןייק טשינ

 טימ ,עלעקנעב-רעטסוש םעד ףיוא גָאט ַא העש ןצכעז ןסעזעג זיא רע
 ;עװטַארד רעד טימ ןגיוצעג ,לֶא רעד טימ טרעיובעג ,ינק יד ףיוא קַאז ַא
 -רעטנוא ןוא טריזַאלג ,טרילָאּפ ,טברַאפעג ,זָאלג לקיטש ַא טימ ןבָאשעג
 ונרכז ,חלסנו ,יתוצפב יתארי :ןעלמינוגינ עקידמיארונ-םימי ןעגנוזעג
 טכַאװעג יװ ןוא ןבענרעד ןסעזעג בור'ס זיא ץַאק יד .םינימאמ לכו ,םייחל
 עניילק יד ייב זיימ טּפַאכעג ךָאנ ןבָאה עבָאב ןוא עמַאמ ריא .םיא רעביא
 לזייה סָאד תמחמ .לרעטצנעפ ַא ןעװעג זיא טַאטשרַאװ ןגעקַא .ךעלרעטסוש

 עצנַאג סָאד ןעז טנָאקעג ןענַאד ןופ ןעמ טָאה ,לגרעב ַא ףיוא ןענַאטשעג זיא
 רעײרָאגליב םוצ זיב .טָאטש רעד רעטניה חטש ןסיורג ַא וליפא ןוא לטעטש
 סָאװ ,רעביױו ךעלטניב יד ןעזעג טָאה אבא .דלַאװענסָאס םוצ ןוא געו
 םירוחב יד ןוא ,רעצעלקיעקטַאי יד םורַא ןגרָאמירפ ןדעי ןענָאטשעג ןענייז
 סָאװ ,ןדױמ יד ;ףיוה לוש ןופ סיױרַא ןוא ןײרַא ןענייז סָאװ ,םינלטב ןוא
 סָאװ ,ךעלביױו יד ןוא ,ּפמולּפ םֹוצ רעסַאװ-ייט ןּפעש ןעגנַאגעג ןענייז
 רעד ֹוצ טריפעג טָאה סָאװ ,עלעסעג ןכרוד טלייאעג תושמשה'ןיב ןבָאה
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 ןרָאװעג לביטש סָאד זיא ,ןעגנַאגעגרעטנוא זיא ןוז יד ןעװ ,טכַאנרַאפ .הוקמ

 ,ןעלקניוו יד ןיא טצנַאטעג ןבָאה טכיל ןסַאּפ .ןייש רעקידנרעמעד טימ לופ

 ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,דרָאב םיאבא ןיא טילגעג ,ןקלַאב ןפיוא טרעטיצעג
 עשַאק טכָאקעג ךיק ןיא טָאה ,בייו ס'אבא ,עשעּפ .דלָאגניג ןופ רילָאק ַא
 ןדױמ ןוא רעביױו עשינכש .טליּפשעג ךיז ןבָאה רעדניק יד .ךיוי טימ

 רעד ןופ ןענַאטשעגפױא זיא אבא .לטָאמ ַא ןּפַאכ ןעמוקעגניירַא ןעגעז

 ןשירעדיינש ןיא קעווַא ןוא עטָאּפַאק יד ןָאטעגנָא ,טנעה יד ןשַאוװעג ,טעברַא
 ןַארַאפ ןענעז'ס זַא ,טסואוועג טָאה רע .בירעמ-החנמ ןענעװַאד לכלוש
 רטמוילט ַא יװ רעמ טשינ זיא לָאּפמַארפ זַא ןוא רעדנעל ןוא טעטש עטייוו
 זיא לטעטש ןייז זַא ,טריּפשעג שממ טָאה רע רעבָא ,לרודיס ןיילק ַא ןיא
 טָאה רע .ץיּפש עמַאס ןפיוא זיא לזייה ןייז זַא ןוא טלעוװ רעד ןופ לּפָאנ רעד

 טימ ןדיי עלַא ןוא ןעמוק טעװ חישמ ןעוו זַא .טכַארטעג לָאמ ןייא טשינ
 ןביילב רעטייו רע טעװ ,לארשייץרא ןייק ןייגפיוא ןלעװ םיבושי ערעייז

 טשינ .לגרעב םענעגייא ןפיוא ,לזייה םענעגייא ןיא ,לָאּפמַארפ ןיא ןעניואוו
 ןוא ןקלָאװ ַא ןיא ןצינייא רע טעװ בוט-םוי ןוא תבש ףיוא ,רעמ
 . + . םילשורי ןייק ןעילפקעווַא

 ב

 ןיז ןבכיז ענייז ןוא אבא

 םייב ןביילב טלָאזעג טָאה רע ןוא רוכב רעד ןעװעג זיא לּפמיג תמחמ
 יד ףיוא יו רעמ םיא ףיוא ןָאטעג גנוטכא אבא טָאה ,ןדנוק יד ייב ןוא לזייה
 םיא ןוא םידמלמ עטסעב יד וצ טקישעג םיא טָאה רע .רעדניק ערעדנַא
 ףיוא לזירג-הרוש ַא ןביירש טנרעלעג םיא טָאה סָאװ ,לרערעל ַא ןטלַאהעג
 םיא טָאה רע .ןענעכער ןוא שילױּפ ,שיסור לסיב ַא ךיוא ןוא שידיי
 ןכלַאק ןוא סערָאק ערעסָאװ ןזיועג םיא ןוא רעלעק ןיא ןעמונעגּפָארַא
 טָאה רע .רעדעל יד טקייװעג טָאה'ס ואוו ,רעסַאװ םעד ןיא ןָאטוצנײרַא
 לסיב ַא סופ רעטכער רעד זיא ןשטנעמ עטסרעמ יד ייב זַא ,ןבעגעגרעביא םיא

 עבָארג יד ןופ ךיז ןעמענ ןשינעקירד עלַא זַא ןוא רעקניל רעד יװ רעטערג
 ןריקרַאמוצסױא ױזַא יװ םיללכ ײלרעלַא ןבעגעג םיא טָאה רע .רעגניפ
 ןוא ןעלפַאנק עקירעדינ ,עקיציּפש ןוא זענ עטיירב ,ןלױזדנַארב ןֹוא ןליוז
 ךיש ןסַאּפוצוצ יװ ,ינרעטנוא ןַא ןוא לוויטש עיינ ןכַאמ וצ יװ :עכױה
 ןוא לגעניעבַאב ,סעלוג ןבָאה סָאװ ,עקינעי יד רַאפ ןוא טיפטַאלּפ רַאפ
 ,ןקידנעוצסיוא טעברַא ךס ַא ןַארַאפ לָאמעלַא זיא קיטיירפ תמחמ .ןעלצרָאװ

 ןוא רעגיײזַא ןעצ זיב זיולב רדח ןיא ןביילב ךעלגניי ערעטלע יד ןגעלפ

 ליױורעד טָאה עשעּפ .טַאטשרַאװ םייב ןטַאט םעד ןפלעהסורַא ךָאנרעד
 ּפַאכ ַא טגעלפ יז .סעמערַאװ טײלסנַאמ יד רַאפ טיירגעגוצ ןוא הלח ןקַאבעג
 םיא ,שטעליוק םענעקַאבעגּפָאטשרע םעד טנעה עטירברַאפ טימ ןָאט
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 ןוא ןעלצנעטרעטנוא ,ןטניה ןופ ,טנרָאפ ןופ םיא ןזייוו ,ןאבא ןגָארטעגנײרַא
 יד ןַא ּפָאק ןטימ ןָאטעג לֵקֲאֹׁש ַא טָאה אבא זיב ,םיא ףיױא ןוָאלב
 ןכוזרַאפ וצ ןבעגעג םיא ןוא ןעמוקעגניײרַא יז זיא דלַאב .ןטָארעג ןיא הלח

 עשעּפ .ןכוק ןופ לקערב ַא רָאג רעדָא .ךיויישיפ ּפָאק ַא לפעליץיּפש ןפיוא
 רַאפ הרוחס ןפיוק ןעגנַאגעג זיא יז ןעוו .תוגיבמ סאבא ןופ ןטלַאהעג טָאה
 ,סָאד ןוא ךעלוואורּפ טכַארבעג םיא יז טָאה ,רעדניק יד רַאפ רעדָא ךיז

 ןעגנַאגעג זיא יז רעדייא .ןעמונעג יז טָאה סָאד ,ןבילקעגסיוא טָאה רע סָאװ
 ,טסורב -- ןפיוק לָאז יז סָאװ טגערפעג םיא יז טָאה ,ןײרַא עקטַאי ןיא
 יז טָאה סָאד טגָאזעג טָאה רע סָאװ ןוא ,ביורד ,עדדנָאּפש ,ןטָארב

 טָאה יז לייו רָאנ ,ארומ תמחמ טשינ ץלַא סָאד יז טָאה ןָאטעג .טפיוקעג

 ריא ךיז טָאה'ס ןעװ וליפא .טדער רע סָאװ טסייוו רע זַא ,ןעזעגנייא ןיילא
 ןיא רע זַא ןענופעג רעטעּפש יז טָאה ,טזירג רע זַא ,יװעגסױא
 טשינ טרָאװ טכעלש ןייק לָאמניײק ריא רע טָאה וצרעד .טכערעג ןעוועג
 יז קוק ןעמורק ַא ריא ףיוא ןָאט לָאז רע ןעוועג גונעג זיא'ס .טגָאזעג
 יד טימ טריפעג ךיז רע טָאה יוזא .טשירַאנַאב ךיז טָאה יז זַא ,ןסיו לָאז
 ףעמיר ַא טימ לסיפיןזָאה ַא ןעגנַאהעג טָאה טנַאװ רעד ףיוא .רעדניק

 טימ טלעוּפעג ץלַא טָאה רע .טימרעד טצונַאב ןטלעז ךיז טָאה וע רעבָא
 רעמערק-רעדעל יד .טַאהעג ץרא-ךרד םיא רַאפ ןבָאה עדמערפ וליפא .ןטוג
 ןוא ןשינעגניד ןָא ,תונמאנ ףיוא ןטַאדוצ ןוא רעדעל טפױקרַאּפ םיא ןבָאה
 ןבָאה ,עגנולעטשַאב םיא ייב טכַאמעג ןבָאה סָאװ .יד .ןשינערעװש
 טָאה ,טגנַאלרַאפ טָאה רע לפיוו .רעטיב ןייק טשינ זיא רע זַא ,טסואוועג
 ןפורעגפיוא םיא ןעמ טָאה לכלוש ןשירעדיינש ןיא .טלָאצַאב םיא ןעמ
 ,טלעג ןעוועג רדנמ טָאה רע ןעוו .הילע עקידובכב ַא זיא סָאװ ,ישילש וצ

 ןקיש טפרַאדעג טשינ ןעמ טָאה ,לוש רעד רַאפ ןעוועג בדנמ םעּפע רעדָא
 ךיז ןבָאה טײלטָאטש יד .ןבעגעגּפָא תבש ךָאנ דלַאב טָאה רע .ןענָאמ םיא
 ,לרעטסוש טושּפ ַא ןעוועג זיא רע שטָאכ ןוא תולעמ עלַא יד ףיוא טנעקרעד

 םדא ןַא טימ יװ םיא טימ ןעגנַאגַאב ךיז ןעמ זיא ,ץראה-םע רעבלַאה ַא
 .בושח

 ןָאטעגנָא םיא אבא טָאה ,רָאי ןציירד ןרָאװעג טלַא זיא לּפמיג ןעװ
 .עלעקנעב"רעטסוש ןפיוא טצעזעגקעװא םיא ןוא ןדנעל יד ףױא קַאז ַא
 ןוא לדָאג ,לטיירט ,לצעג ןטַאט םייב ןלעזעג ןרָאװעג ןענעז ןעלּפמיג ךָאנ
 -סיוא סָאד םיא ייב טַאהעג ןוא ןיז ענייז ןעוװעג ןענעז ייז שטָאכ ,לווייפ

 ןָא ךיז טביוה השעמ יד ןעװ .ןיול ןייז טלָאצעג ןדעי רע טָאה ,שינעמוק
 -"יקדרד םוצ ןעגנַאגעג ךָאנ ,אנינח ןוא עּפיל ,עטסגניי ייוצ יד ןענעז

 לקצלמ ַא ןיירַא טקַאה'מ יװ טסואוועג סנטײצַאב ןיוש ןבָאה ייז רעבָא ,דמלמ
 רעייז ןופ תחנ טַאהעג ןבָאה עשעּפ ןוא אבא .ץַאוּפָא ןַא ּפָאיטבָאשימ ןוא
 ןיא ןעמוקעגניירַא טײלסנַאמ סקעז ןענייז רעגײזַא ןיינ ,שיילפ-ןוא-טולב
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 ןוא ץירג עטנערבעגנָא יד טּפוזעג ןבָאה רעליימ ףלעווצ .ןסייבנָא ןסע ךיק
 יד ןצעװצפױרַא טַאהעג ביל טָאה אבא .טױרב ענערָאק סָאד טייקעג
 רעטייווצ רעד ףיוא ןרעדנַא םעד ,ינק ןייא ףיוא םענייא רעדניק עטסגניי
 :ןבױהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,דיל רעלָאּפמַארפ טלַא ןַא ייז ןעגניז וצ ןוא

 ,עלעמַאמ ַא ןעוועג זיא לָאמַא
 ,ךעלרעדניק ןעצ טַאהעג יז טָאה

 -:ךעלרעדניק ןעצ ,דלַאװעג יו

 ,עלעמהרבא ןסייהעג'ט עטשרע סָאד
 ,עלערעב ןסייהעג'ט ערעדנַאיס
 ,עלעּפמיג ןסייהעג'ט עטירד'ס
 ,לדוד ןסייהעג'ט עטרעפיס

 .עלעשרעה ןסייהעג'ט עטפניֿפיס
 :לוק ןייא טימ עלַא טרעפטנעעג ןבָאה ךעלגניי יד ןוא

 ...!עלעשרעה דלָאװעג ,יוא
 טנָאקעג רע טָאה ,ןלעזעג ענעגייא טַאהעג טציא ןיוש טָאה רע תמחמ

 ױזַא .רעסערג ןרָאװעג ןענייז ןטסנידרַאפ יד ןוא טעברַא רעמ ןבעגסױרַא
 םירעױּפ ךָאנ ןגעלפ ֹוצרעד ןוא לװלָאװ ןעוועג ץלַא זיא לָאּפמַארפ ןיא יוִו

 ףרָאק לטסעמ ַא -- הנתמ ַא רעטסוש םעד ןעגנערב לָאמ וצ לָאמ ןופ
 -- לזדנעג ַא ,ןוה ַא ,גינָאה ּפָאט ַא ,לפָאטרָאק לטרעפ ַא ,רעטוּפ ליונק ַא

 וצ ןביוהעגנָא עשעּפ טָאה ,ונ .טלעג לסיב ַא ןרָאּפשּפָא טנָאקעג אבא טָאה
 ןענייז ךעלביטש יד ,לזייה סָאד ןעיוברעביא לָאזמ זַא ,םעד ןגעוו ןדער
 ךיז ליד רעד טָאה ןעגנַאגעג זיא'מ ןעװ .קירעדינ ןוא לָאמש ןעװעג
 ןבָאה ץלָאה ןיא .טליישעג ךיז טָאה טנעװ יד ףיוא קניט רעד .טלקָאשעג

 ןיא טבעלעג קידנעטש טָאה'מ ,ןלומ ןוא םירעװ ײלרעלַא ןטלַאהעג ךיז
 לָאמעלַא בוטש ןיא זיא'ס שטָאכ .קילעב רעד ןלַאפּפָארַא טשינ לָאז'ס ארומ

 טָאה עשעּפ .םירבכע ןטלַאהעג רעכעל יד ןיא ךיז ןבָאה ;ץַאק ַא ןעװעג
 םיורעג ַא ןלעטשפיוא ןוא הברוח יד ןפרַאווניײא לָאז'מ טגנַאלרַאפ רעבירעד

 ,זיוה
 ,בייו רעד טרעפטנעעג טָאה רע .ןיינ טגָאזעג דלַאב טשינ טָאה אבא

 עגנַאל ךָאנ רעבָא .תבושת ןבעג ריא ןוא ןגיילרעביא ךיז טעװ רע זַא

 טָאה רע זַא ןסיװ טזָאלעג ריא רע טָאה ,ןשינעלקנעװק ןוא ןשינעטכַארט
 טגנערב סע זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע .לזייה סָאד ןפרַאווואוצנייא טַאהעג ארומ
 ,ערהיןיע ןַא רַאפ ןקָארשעג ךיז רע טָאה ,סנטייווצ .הכרב-לזמ ךיז טימ
 ךיז רע טָאה ,סנטירד .רעניגרַאפ-טשינ עבטב ןענייז ןשטנעמ םערָאװ
 ןענייז'ס ןוא טבעלעג ןבָאה סע ואוו ,בוטש רעד טימ ןדייש טנָאקעג טשינ
 טָאה רע .תורוד לפיו זיב ,ןרעטלע-רוא ןוא ןרעטלע ענייז ןברָאטשעג

 ןעװ .ץַאר ןוא שטיינק ןדעי ,טלַאּפש ןדעי ,עלעקניװ סעדעי טנעקעג ָאד
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 רעטניה ןופ טקוקעגּפָארַא טָאה ,ןעגנורּפשעגּפָא זיא טנַאװ רעד ןופ ברַאפ יד
 ןָאטעג ץַארק ַא ךױא סָאד טָאה'מ ןעװ ןוא ,לעמעג רעדנַא ןַא ריא
 יװ ןעװעג ןענייז טנעוו יד .רילָאק רעדנַא ןַא רעדיוװ טליישעגסיוא ךיז טָאה
 בתכ ןלױהרַאפ ַא טימ ןבירשרַאפ ןענעז סע ואװ ,ןוב"קנעדעג ַא
 םיצפח ןגעלעג ןענייז םעדיוב ןפיוא .החּפשמ רעד ןופ ןשינעפיולרַאפ יד
 ןוא ךעלעקנעב"רעטסוש ,ןלוטש ןוא ןשיט :רָאי טרעדנוה רָאּפַא ןופ
 ,ּפָעט ,ןּפמַאטש ,םישובלמ עטלַא ,סרעסעמ ןוא רענייטש-ףיילש ,סעטיּפָאק

 סע .ךעלעקנעב-ייטש ,ןגיוו ,ךעלעדניט עטצכעלעצ ,ךעלטערב-ץלַאז ,סרעטלומ
 .תומש ןוא םירפס ענעטָאשעצ טימ קעז ןענַאטשעג ךיוא טרָאד ןענייז
 ןרעטעלקוצפיורַא טַאהעג ביל אבא טָאה גָאט"רעמוז ןעסייה ַא ןיא לָאמוצ

 ןעניּפש .םעדיוב ןפיוא ןקוקוצפיורַא ןוא ,זיוה-רעדָאפ ןיא רעטייל רעד ףיוא
 -עגניירַא ויא סָאװ ,טכיל סָאד .רעצכעבעװעג עסיורג טניּפשעג ָאד ןבָאה
 ןופ ןרילָאק יד טימ ןגָאלשעגּפָא ייז ןיא ךיז טָאה ,ןטלַאּפש יד ךרוד ןעמוק
 ךיז טָאה אבא ןעוו .ץלַא רעביא ןגעלעג זיא ביוטש רעטכידעג ַא .ןגיובנגער
 ,ןצַארק ַא ןעשרוש ַא ,שינעכרָאש ַא ןעמונרַאפ רע סָאה ,טרעהעגנייא
 קיבײא ןַא טערָאּפעג ךיז ָאד ןטלָאװ ענעעזעג'טשינ יװ ,ןכױה עליטש
 רע .טלעװ-רעד ןופ טשינ ןושל ַא ףױא טדערעגכרוד ךיז ןוא שינערָאּפ
 רעהַא ןעמוק סעבָאב ןוא סעדייז ענייז ןופ תומשנ יד זַא ,ןעוועג רעכיז זיא
 לפייה סָאד טַאהעג ביל רע טָאה ױזַא ךיילג .הריד ןייז רעביא ןכַאװ ןוא
 יד ןעװעג זיא ,ןסקָאװעג ָאד זיא סָאװ טיורקמוא סָאד .זױה םעד םורַא
 ערעייז סָאװ ,ןסקיוועג ןטכָאלפעג ָאד ךיז ןבָאה סע .שטנעמ ַא ןופ ךיוה
 זיא'מ ןעװ ןוא קיכעטש ןוא קירָאה ןעוועג ןענייז ךעלגייווצ ןוא רעטעלב
 .לגענ ןוא ןייצ טימ יװ םעלָאּפ יד טּפַאכעגנָא ייז ןבָאה ,ייז ןבענ ייברַאפ
 ,ךעלגנעלש ,ךעלמירעוו ,ךעלעגילפ ײלרעלַא ןכָארקעגמוא םוטעמוא ןענייז סע
 ןבָאה זיימדלעפ .ךעלגרעב ןבָארגעגנָא ָאד ןבָאה ןפרָאװלױמ .סעקשַארומ
 תוכוס סָאװ ,םױבנרַאב ַא ןענַאטשעג ָאד זיא סע .רעכעל ערעייז טַאהעג
 ,רענייטש יװ עטרַאה ,ךעלרַאב עניילק ןרָאװעג קיטייצ םיא ףיוא ןענייז טייצ
 דרע רעד ןופ ןסָאשעגסיורא ןבָאה ןגער ןדעי ךָאנ .ץלָאה ןופ םעט ַא טימ
 -רעמוז ןגיולפעגמורא ןענייז שינעטכידעג רעד רעביא .,ןעמָאװש עדליוו
 טָאה רענייק .רעכייב ענעדלָאג טימ ןגילפ עסיורג ,ןעניב-רעטופ ,ךעלעגייפ
 ןָאטעג טָאה טנַאה ענעגרָאברַאפ ַא רעבָא ,טייזעג ןוא טרעקַאעג טשינ ַאד
 ,למיה םוצ טקוקעגפיורַא ןוא רעמוז ןעגַאטשעג ָאד זיא אבא ןעוו .רעדנואוו
 סעדאטס ,זפיש-לגעז ןֹופ טלַאטשעג יא סנקלָאװ טבעוושעגמורא ןבַאה סע ואוו
 טָאג זַא ,שוחב טריּפשעג רע טָאה ,ןריטלזיװ ,ןטנַאפעלע ,סמיזעב ,ףָאש
 ןעזעג שממ טָאה רע .רעקיצרַאהמרַאב ַא ןוא רעקיטכרָאּפ ַא םיא רעביא טור
 דנעבנסיפ ןייז זיא דרע יד ןוא דובכה אסכ ןפיוא טציז רעקיטכעמלַא רעד יו
 טגיל ןורכז"רפס רעד .הריש ןעגניז םיכאלמ .גרטקמ זיא ןטש רעד .עלעק
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 ייב לָאמוצ .םישעמ עכעלשטנעמ עלַא ןבירשרַאפ םיא ןיא ןענייז'ס ןוא טיירג
 ןבָאה ןרעייפ .רוניד רהנ םעד ןעזרעד ךעלרעּפנײשַאב אבא טָאה גנוצעז-ןוז
 ךיז ןבָאה ןעמַאלּפ עקידלבעווש .ןליוק עקידנעילג סעּפוק ןופ ןביוהעג ךיז

 הרעיוא יד טציּפשעגנָא טָאה רע ןעוו .ןגערב ענייז רעביא ןסָאגעגרעבירַא
 יד ןופ ןעיירשעג עטביױטרַאפ יד טרעה רע זַא ,טכודעג םיא ךיז טָאה
 ,הלבח יכאלמ יד ןופ דײריטָאּפש יד ןוא עקידניז

 ,רעטסוש אבא ,גנורעדנערַאפ םוש ןייק טלָאװעג טשינ טָאה רע ,ןיינ
 יד ןבעלסיוא טעװ רע זיב !ןעוועג יװ ןביילב לָאז ץלַא טלָאװעג טָאה רע
 ,םלוע-תיב ןפיוא ןרעװ ןבַארגַאב ןֹוא ,טרעשַאב םיא ןענעז סָאװ ,ןרָאי
 טבישַאב ןבָאה סָאװ ,ךעלרעטסוש עניילק יד ,סעדייז ענייז ןעור סע ואוו

 ײס טקנעדעג ןעמ טָאה ןעמָאנ ןטוג רעיײז סָאװ ןוא הדע עקילײה יד
 .םורַא טנגעג רעד ןיא ייס ןוא לָאפמַארּפ ןיא

 ג
 עקירעמַא ןייק טרָאפ לשמיג

 ,טכַאל טָאג ןוא טכַארט שטנעמ רעד + לטרעוו ַא ןַארַאפ רעבָא זיא ,ונ
 רע) שַאמַאק ַא טּפעטשעג ןוא ןסעזעג זיא אבא ןעוו גָאט ַא םענייא ןיא

 ןייז ןסיורד ןופ ןעמוקעגניירַא זיא (ךיוא רעכַאמ"ןשַאמַאק ַא ןעוועג זיא
 יד .טציהרעד ןעוועג זיא םינּפ טלקנערּפשַאב ןייז ,לּפמיג ןֹוז רעטסטלע

 ךיז טָאטשנָא .טרעביושעצ ןעוועג ןענייז עקלמרַאי רעד רעטנוא רָאה עלעג
 טָאה ,לוויטש ענייז וצ ןעמענ ךיז ןוא עלעקנעב-רעטסוש ןפיוא ןצעזוצקעװַא
 ַא טקוקעגנָא םיא ,רעטָאפ ןופ טיז רעד יב טלעטשעגקעװַא ךיז רע
 :ןפורעגנָא ךיז ןוא רעקידלקנעווק

 ,ןגָאז סעּפע ריד ליווז'כ ,עטַאט --
 .טרעפטנעעג אבא טָאה --- גָאז ,טסליװ וד זַא ,ט --
 ףסָאשעגסױא גנוי רעד טָאה --- !עקירעמַא ןייק רָאפיכ ,עטַאט --
 ענױזַא ףױא רָאנ ,סָאװ-סָאװ .ןפעטש וצ טרעהעגפױא טָאה אבא

 ןוא ןעמערב יד ןביוהעגפיוא טָאה רע .טכירעג טשינ ךיז רע טָאה םירובד
 .רעטישודיחי'רַאפ ַא טקוקעגנָא םיא

 ,טעבנגַאב ןצימע טסָאה -- .טגערפעג רע טָאה -- 1 ןעשעג זיא סָאװ --
 דטצעזעגנָא רעדָא

 :עטַאט ,ןיינ --
 1ןפױלטנַא וטסליװ עשז סָאװ --
 .תילבת ןייק טשינ לָאּפמַארפ ןיא ָאד זיא'ס --
 טסעװ ןוא הכאלמ ַא טסנָאק ?תילכת ןייק טשינ זיא סָאװרַאפ --

 ,סנייד ץלַא זיא'ס ,ןבָאה הנותח םשה-הצרייםא
 גני רעד טָאה -- לטעטש עניילק'ט ןרָאװעג סאמנ רימ זיא'ס --

 ,ץנעזיומעג ַא ,ּפמוז ַא ָאד זיא'ס .ךיוא ןשטנעמ יד ןוא --- טגָאזעג

26 



 ,טמוז ןייק ןייז טשינ טעװ ,ןריקורבסיוא טעימ זַא --
 .סָאד טשינ ץיימ'כ ,עטַאט ,ןיינ --
 -- .ןָאטעג רעזייב ַא ךיז אבא טָאה --- !טסליװ וד סָאװ טשינ סייוו'כ --

 !רעטרעװ ערָאלק דער
 טשינ טכער םיא טָאה אבא רָאנ דער ןעמונעג טָאה גנוי רעד

 טָאה רע .ןיירַא םיא ןיא טלָאװ קוביד ַא יו ןעוועג זיא'ס .ןענַאטשרַאפ

 ןטלָאהעגרָאפ טָאה רע .רעסייק ןפיוא ,לידבהל ,ןוא בר ןפיוא טדערעגסיוא
 -ָאמָאּפ יד ןסיג רעבייוו יד ,רעדניק"יקדרד יד ןגָאלש םידמלמ יד סָאװרַאפ
 זיא'ס יאמלה ,קידייל םורַא ךיז ןעיירד סרעמערק יד ,ןריט יד ראפ רעפעש
 ןיא עלַא ןעייג טײל-טָאטש יד רָאנ ,ןטירטּפָא ןייק רעזייה יד ןיא ָאטשינ
 רעזייה יד רָאפ שינעפרעדַאב רעייז ןעוט רעדָא ,דָאב ןרעטניה אסכה-תיב
 ךופ טכַאמעג קחח טָאה רע .גנעגרעטנוא ײלרעלַא וצ טמוק ןופרעד ןוא
 טשינ טָאה רֶע ןכדש םעד סעלעכעמ השמ ןופ ןוא אמור םעד לאירזע
 יד ,ןַאמ-שדקה םעד ןוא ןירעקיט יד ,רעדעב םעד ןוא ןייד םעד טניושעג
 טשינ וַא ,טניימעג אבא טָאה בױהנָא ןיא .אשידק"הרבח יד ןוא םיסגרּפ
 טָאה רע רעגנעל סָאװ רעבָא .ּפָארַא ןעניז ןופ זיא גנוי רעד רָאנ שרעדנַא
 "טכער ןופ ּמָארַא זיא ןוז ןייז זַא ,ןרָאװעג ןאבא זיא רערעלק ץלַא ,טרבדעג
 ןיא ,לָאּפמַארפ ןופ טו טשינ .סרוקיּפַא ןַא ןרָאװעג ןוא געװ ןקיטרַאפ
 סנייז .ןַאמפײר בקעי רפוכ רעד ןטלָאהעגּפיוא ךיז לָאמַא טָאה ,ןישערבעש
 לָאּפמַארפ ןייק ןעמוק לָאמַא טגעלפ ,ץשָאמַאז ןופ לארשי עשוּפ ַא ,דימלת ַא
 ,ונ .טריפעגמורַא םיא טימ ךיז ןבָאה ןעגנוי עליואוו יד ןוא ןעמומ ַא וצ
 ןופ רענייא זיא לּפמיג ןייז זַא ,ןלַאפעגנייא טשינ לָאמנייק ןאבא רעבָא זיא
 .תרבח רעד

 .טגערפעג לּפמיג טָאה -- ? עטָאט רעד טגָאז סָאװ --
 ןעק םיחוכװ טימ זַא ,טסואוועג טָאה רע .טכַארטעגרעביא טָאה אבא

 ,לטרעוו סָאד טקנעדעג ךיוא טָאה רע .ןדעררעביא טשינ טייל עכלעזַא ןעמ
 טָאה רע .עדָאטס עצנַאג יד קיצערק טרעװ ףָאש רעקיצערק ןייא ןֹופ זַא
 :טרעפטנעעג רעבירעד

 .ןטלָאהוצ טשינ ךיד ל'כיא .ךָאּפ ,ןרָאפ טסליוװ וד זַא ,אלימ ,ונ --

 .ךעלקעלט ןּפַאלק ןעמונעג רעטייוו ךיז טָאה רע ןוא

 טָאה יז ןבענעגרעטנוא טשינ ךיג ױזַא ךיז טָאה ;עמָאמ יד ,עשעפ
 ,לימ רעטנזיוט ףיוא ןרָאפקעװַא טשינ לָאז רע .וז ריא יב ןטעבעג ךיז
 זיא יז .החּפשמ יד ןעמעשרַאפ טשינ לָאז רע ןריואוושאב םיא .טנייוװעג
 ,ןייז רשוי ץילמ ןלָאז יז םיתמ יד ןטעב תובא-רבק ףיוא ןפָאלעג וליפא
 חוכ טימ ןָאקימ :טכערעג זיא אבא זַא ,ןויװעגטױרַא ךיז טָאה'ט רעבָא
 .רעדעל יװ טרַאה ןרָאװעג זיא םינּפ סלּפמיג .ןטלָאהוצ טשינ םענייק
 זיא רֶע ןוא ןגױא עלעג ענייז ןיא ןעדנוצעגנַא ךיז טַאה לרעייפ זייב ַא
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 טקיטכענעג רע טָאה טכַאנ יד .בוטש ןיא רעדמערפ ַא יװ ןרָאװעג ךיילג
 ירפרעדניא .דמַאז ןפיוא רעמעק-רָאה"ריזח א ייב רָאנ ,םייה רעד ןיא טשינ
 -בייל ַא ,רעדמעה רָאּפ ַא ,ןיליפת יד רעביוק ַא ןיא טקַאּפעגנײא רע טָאה
 רעד וצ טיירג ןעוועג ןיוש זיא רע ןוא רעיא עטרַאה לדנעמ ַא ,קַאדרעס
 עמַאמ יד ןעװ .רעירפ טלמַאזעגנָא טַאהעג רע טָאה תואצוה ףיוא .העיסנ
 טװאורּפעג םיא יז סטָאה ,טעמתחעג זיא ןידירוג רעד זַא ,ןעזעג טָאה
 -רעביא ןַא ךיוא יװ ,טּפַאז-לשנייוו שַאלּפ ַא ,סטכַאמעגנייא יולס ַא ןבעגטימ
 .ןעמענ טלָאװעג טשינ טָאה לּפמיג רָאנ -- ,סנשיק ,קעדרעטנוא ןַא ,קעד
 ןטלָאװ קעּפ ןייק טימ ןוא ץענערג עשטייד יד ןצרַאװש טלָאזעג טָאה רע
 ףןעמַאמ יד טשוקעג טָאה רע ,רוציקב .ןעמונעג טשינ רעכילומ יד םיא
 .ןיירַא געוו ןיא טזָאלעג ךיז ןוא ,םירבח יד ,רעדירב יד טימ טנגעזעג ךיז
 םיא רע טָאה ,רעזגורב ַא קעװַא לָאז רע טלָאװעג טשינ טָאה אבא תמחמ
 ןעמוקעגנָא זיא ןַאב יד .לַאזקַאװ םוצ ,ץעווייר ןייק דיוב רעד טימ טײלגַאב
 ןוא טַאלקעג ַא טימ ,שינעשיצ ןוא ףייפעג ַא טימ ,טכַאנ רעד ןטימ ןיא
 ןיא טנָאמרעד ןאבא ןבָאה ויטָאמָאקָאל ןופ ןּפמָאל יירד יד .רעדימרַאה

 ןלייז טימ טצעזעג טָאה ןעמיוק ןייא ןופ .רעיוהעגמוא ןַא ,דש ַא ןופ ןגיוא
 ןופ .ערַאּפ םנקלָאװ טימ ןגיּפשעג טָאה רערעדנַא רעד ,ןעקנופ ןוא ךיור
 טָאה לּפמיג .רעטכידעג ןרָאװעג שינרעטצניפ יד זיא טכיל ןקידנעלב םעד
 םיא זיא אבא .לֹוד יװ ,קירוצ ןוא ןיהַא קעּפעג ןייז טימ ןפיול ןעמונעג

 רעד ןיא רעטָאפ םעד ןָאטעג שוק ַא ףוס םוצ טָאה גנוי רעד .ןעּפָאלעגכָאנ
 :ןיירא תוכשח ןיא ןגירשעגכָאנ םיא טָאה אבא ןוא טנַאה

 + + . 1 טייקשידיייס ישינ סעגרַאפ !חילצמ ייז --
 ַא ךיז ךָאנ טזָאלעגרעביא ןוא קעװַא עניכַאמ יד זיא ךָאנרעד דלַאב

 גנַאל ךָאנ טָאה דרע יד .ןרעיוא יד ןיא שינעגנילק א ןוא ןליוק ןופ דַאשט

 טּפַאכרַאפ טלָאװ גנוי רעד יװ ןעוועג זיא'ס .סיפ סאבא רעטנוא טרעטיצעג
 ןוא םײהַא טרעקעגמוא ךיז טָאה אבא ןעװ .תוער תוחור ןופ ןרָאװעג
 :ןָאטעג גָאז ַא ריא וצ רע טָאה ,ןייוועג ַא טימ טנגעגַאב םיא טָאה עשעּפ

 טלָאװ'ר ייהעלע .ןעמונעגוצ טָאה טָאג ןוא ןבעגעג טָאה טָאג --
 + . . ןברָאטשעג

 .תוא תנומת ןייק ןעמוקעגנָא טשינ ןעלּפמיג ןופ זיא גנַאל םישדח

 עטייװ יד ןיא קעװַא ןרָאפ סָאװ ,ןעגנוי בור'ס זַא ,טסואוועג טָאה אבא
 ןסיוא גיוא ןסיוא :טגָאז לטרעוו סָאד יו ,עטנעָאנ ערעייז ןסעגרַאפ ,תונידמ
 זיא הנ .םיא ןופ ןרעה וצ ןעװעג שאיימ ןיוש ךיז טָאה רע ןוא ,ץרַאה
 אבא .עקירעמַא ןופ ווירב רעגנַאל ַא ןעמוקעגנָא גָאט ַא םענייא ןיא רעבָא
 זיא רע זַא ןבירשעג טָאה רע .טפירשטנַאה סנוז ןייז טנעקרעד טָאה
 טעטש עשידנעלסיוא ךס ַא ןיא ןעועג זיא ,םולשב ץינערג יד רעבירַא
 טשינ רע טָאה תופרט ןייק .ןכָאװ ריפ ףיש ַא טימ ןרָאפעג ךָאנרעד ןוא
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 טימ ןוא ןלָאש יד ןיא לפָאטרַאק טימ ןעמוקעגּפָא זיא רע ןוא ןסע טלָאװעג
 ,למיה םוצ זיב ךיז ןביוה ןלעו יד ,ףיט רעייז זיא םי רעד .גנירעה ןופ לסָאר
 סָאװ ,ןשטנעמ-רעסַאװ יד טשינ רעבָא ,ןעילפ סָאװ שיפ ןעזעג טָאה רע
 ערעיז טרעהעג טשינ ךיוא טָאה רע ןוא ,שטנעמ-בלַאה שיפ-בלַאה ןענעז

 יד וצ זיב ךיֹוה רעוייה טימ טָאטש עסיורג ַא זיא קרָאי-וינ ,ןעגנַאזעג
 טייג'מ .שילגנע ןדער םיױג יד ,רעכעד יד רעביא ןפיול ןענַאב .סנקלָאװ
 -סדנַאל ךס ַא טימ ןפָארטעג ךיז טָאה רע .ךיילג רָאנ ,ּפַארַא ּפָאק ןטימ טשינ
 ךיז טָאה ןיילא רע .םישובלמ עצרוק ןיא ןָאטעגנָא ןענייז עלַא ןוא טייל

 םיא זיא ,טנרעלעג טָאה רע סָאװ הכָאלמ יד .שטַאד ןָאטעגנָא ךיוא ןיוש
 ןכיגניא ןבעל ַא טכַאמ רע .טיארילֶא זיא רע .ןעמוקעג ץינוצ ךעליירג

 יד ןעמַאמ יד ,ןטַאט םעד טשוק רע .רעטעל ןגנַאל ַא ןקיש רע טעװ
 .ךעלטניירפ ראג -- עטנַאקַאב עלַא טסירג ןוא ,רעדירב

 טבילרַאפ ךיז טָאה רע זַא ,ןָאטעג ןסיוו וצ לּפמיג טָאה ווירב ןטייווצ ןיא
 ןוא יסעב יז טָאה ןסייהעג .גניר"דנָאמייד ַא טפיוקעג ריא ןוא לדיימ ַא ןיא
 טָאה אבא .סעטערד ייב יז טעברַא ןטעברַא .עינעמור ןופ יז טָאה טמַאטשעג
 םעד רעביא טלבירגעג גנַאל ךיז ןוא ןלוקַאּפש ענעשעמ יד ןָאטעגנָא
 סנטייצַאב ךיז טָאה גנוי רעד סָאװ ,שודיח ַא ןעוועג םיא זיא סע .ץכעביירש
 ווירב ןטירד ןיא .רעטרעװ עשילגנע ליפיוזַא ןשימוצניירַא טנרעלעגסיוא
 דנערווער א זַא ןֹוא טַאהעג הנותח לזמ טימ טָאה רע זַא ,ןענַאטשעג זיא
 ןייז ןוא ךיז ןופ לטערטרָאּפ ַא טקישעג טָאה רע .ןעוועג ןישודיק רדסמ טָאה
 ןעועג זיא ןוז ןייז .ןגױא ענעגייא יד טבױלגעג טשינ טָאה אבא .בייו
 יד .חלג ַא יװ ,טוה ןכוה ַא ןיא ןוא ןַאטּפַאק ןשיצירפ ַא ןיא ןָאטעגנָא
 טימ ,ּפעלש ַא טימ דיילק סייוו ַא ןיא ,עלהצירּפ ַא יו ןעזעגסיוא טָאה הלכ
 טָאה עשעפ .טנַאה רעד ןיא ןעמולב לטניב ַא טימ ,ּפָאק ןרעביא רעיילש ַא
 רעדירב יד .דליב םעד ףױא ןָאטעג קוק ַא טָאה יז ןעװ טעּפילכעצ ךיז
 עשימיה טַאלג ןוא םינכש .רעליימ ענעּפָא טימ ןייטש ןבילבעג ןענייז
 ןוא טצָאלגעג ןבָאה עלַא ןוא לטעטש ןצנַאג ןופ ןעמוקעגנָא ךיז ןענייז
 ןיא ןגיולפרַאפ ףושיכ ַא ךרוד טלָאװ לפמיג יװ ןעװעג זיא'ס .טּפַאגעג
 יוװ ,הכלמ-תב ַא רֹעדָא ,עלענַאּפ ַא ןעמונעג טרָאד ןוא הנידמ רענעדלָאג ַא

 ןעגנערב סרעגערטנקַאּפ סָאװ ,ךעלכיב-השעמ יד ןיא ןביושַאב טרעװ'ס
 .קעז ערעייז ןיא לָאמוצ

 ןעלצעג ןעמונענּפָארַא טָאה לפמיג :ץרוק השעמ עגנַאל ַא ןכַאמ וצ
 ןעלווייפ -- לדָאג ןוא ,ןעלדָאג -- לטיירט ןוא ,ןעלטיירט -- לצעג ןוא
 ,ןאגינח ןוא ןעּפיל ,עטסגניי יד טכַארבעגפָארַא ףניפ עלַא ןבָאה ךַאנרעד ןוא
 טזָאלעג טָאה יז .רעגערטנווירב םעד טקוקעגסיוא טכַאנ ןוא גָאט טָאה עשעּפ
 לעב ריאמ 'ר ןופ עלעקשוּפ ַא הזוזמ רעד ןגעקַא לדיטשייב ןפיוא ןּפַאלקנָא

 ןפרָאװעגניירַא יז טָאה ,ווירב ַא ןעמוקעגנָא זיא'ס סָאװ לָאמ סעדעי ןוא ,סנה
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 טָאה רע .ןיילַא רענייא טעברַאעג טציא טָאה אבא .לטלעּפש ןיא ןשָארג ַא
 רעּפַאנק ַא ןעוועג זיא רע םערָאװ ,ןלעזעג ןייק טכיורבעג טשינ רעמ ךיוא

 ןייז וצ ןעמוקנָא טפרַאדעג טשינ רעמ רע טָאה ןתמא ןיא .האצוה לעב
 .עקירעמַא ןופ טלעג ןקיש ןבױהעגנָא ןכיגניא ןבָאה ןיז יד .הכאלמ
 ךָאנ זיא ןסיורדניא ןעװ ,גָאטרַאפ ןענַאטשעגפױא רע זיא ןגעווטטעדנופ
 סָאד .טנװָא ןיא טעּפש זיב טַאטשרַאװ םייב ןציז ןבילבעג ןוא ,יולב
 ,טלצירגעג טָאה קילעקעיּפ ןרעטניה לירג יד טּפַאלקעג טָאה לרעמעה

 ןוא ,טכרָאשעג ןבָאה ךַאד ןיא ןעלדניש יד ,טצַארקעג טָאה ךָאל ןיא לזיימ'ס

 ןיא ןבָאה גנַאל תורוד .תונויער יד טעמושזעגמורַא ןבָאה חומ ס'אבא ןיא

 עטצעל יד ןענייז לָאמַא טימ .ךעלרעטסוש עניילק יד טבעלעג לָאּפמַארּפ

 זהרוג ַא סע זיא זףָארטש ַא סע זיא .טסענ רעד ןופ ןגיולפעצ ךיז לגייפ
 טקעטשעגניײרַא ,לכעל ַא טרעיובעגסיוא טָאה אבא ז םעט ַא םעד ןיא ָאד זיא
 :טלמרומעג ןוא לקעלפ ַא

 ! רַאנ וד 1 רעטסוש אבא ןופ לכש רעקיניײװ טָאג טָאה עשז ןיוש ---
 ..י!טוט ןעמָאנ רעביל ןייז סָאװ !טכער ץלַא זיא'ס

 ד

 לָאּפמַארפ ןיא ןברוח רעד

 ,טיוט ןעוועג גנַאל ןיוש זיא עשעּפ .רעבירַא ןענייז רָאי קיצרעפ עּפַאנק
 ןיא ןעװעג ןענייז רעביירטסע יד תעב ערעלָאכ רעד ןיא ןברָאטשעג זיא יז
 -ךָאװ ןייא-ךָאװ .עקירעמַא ןיא םידיגנ ןרָאװעג ןענעז ןיז ס'אבא .לָאּפמַארפ
 ,ןטַאט םייב ןטעבעג ךיז ןבָאה יז .ווירב יז ןופ ןעמוקעגנָא ןענייז סיוא
 ןטלַא ןיא ,לָאּפמַארּפ ןיא ןבילבעג זיא אבא רעבָא .ןרָאפ וצ ןעמוק לָאז רע

 -תיב ןפױא טַאהעג ןיוש טָאה רע .לגרעב םענעכָאטשעגּפָא ןפיוא ,לזייה
 .ךעלרעטסוש עניילק יד ןופ םירבק יד ןשיװצ ,ןעשעּפ ןבענ עקרק ַא םלוע
 -סיוא ןעוועג זיא'ס ואוו ,הבצמ ןייז ןענַאטשעג טרָאד וליפא ןיוש זיא סע
 אבא .עטַאד יד טלעפעג זיולב טָאה'ס ןוא לטיט רעד ,ןעמָאנ רעד טצירקעג
 רעדָא שדוח שאר ברע ןוא קנַאב ַא רבק םייב ןלעטשפיוא טזָאלעג ךיז טָאה

 טקוקעגניײרַא ןוא ןושל-הנעמ טגָאזעג ,ןסעזעג טרָאד רע זיא תינעת ַא ןיא
 ,ןציז וצ ָאד טַאהעג ביל טָאה רע .שטייט-ירבע ףיוא קובי רבעמ רפס ןיא
 ןַא .לטעטש ןיא יװ רערעטיול ןוא רעכעה דלעפ ןפיוא זיא למיה רעד

 ןענייז סָאװ ,תובצמ עטלַא יד ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה טייקליטש ענעדָאלעגנָא
 רעביא ןיוש טָאה'ס ואוו ,להוא סקידצ ןופ :ךָאמ טימ ןסקַאװַאב ןעוועג
 סָאװ ,סעזערעב עסייוו עכיוה יד ןופ ;דימת רנ ַא טנערבעג רָאי טרעדנוה
 ןענעז'ס ןוא טניוו ןייק ןזָאלבעג טשינ טָאה'ס ןעוו וליפא טלקָאשעג ךיז ןבָאה
 עטעּפ טָאה טױט ןרַאפ .תוריּפ עצרַאװש יװ ,ןעָארק ייז ףיוא ןעגנַאהעג
 ריא ךָאנ טעװ רע זַא ,סנטשרע -- ףכיתעיקת םיא ייב ןעמונעג טַאהעג
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 ןוא רבק ריא ףיוא ןעמוק טעװ רע זַא ,סנטייווצ ןוא ,ןבָאה הנותח טשינ
 .ןגָאזװצ עדייב ןטלאהעג טָאה רע .רעדניק יד ןביירשיס סָאװ ןגָאזנָא ריא
 ריא וצ ןדערניירַא ןוא דרע לגרעב ריא ןבענ ןקערטשסיוא ךיז טגעלפ רע
 .רעקידעבעל ַא ֹוצ יו

 ,ןפורעגניירַא רע טָאה -- ,לקינייא ןַא ךָאנ ןגירקעגוצ טָאה לּפמיג --
 ...ןרָאװעג הלכ ַא לזמ טימ זיא רעטכָאט עטסגניי סלצעג --
 סנקלַאב יד .בורח בלַאה ןעװעג ןיוש זיא לגרעב ןפיוא לזייה סָאד

 טימ ןעלקניוו יד ןרַאּפשרעטנוא טזומעג טָאה'מ ןֹוא טזָאלעגּפָארַא ךיז ןבָאה
 טּפַאלקדַאפ ןעוועג ייווצ ןענייז ךעלרעטצנעפ יירד יד ןופ .רענייטש סעּפוק

 ןייק ןסַאּפנײרַא טנַאקעג טשינ טרָאד ןיוש טָאה'מ םערָאװ ,ךעלטערב טימ
 -עגמורַא זיא'מ ןוא טליופעגסיוא ןעועג ןצנַאגניא זיא ליד רעד .ןעמער
 טרַאדעגנייא זיא לפייה ןיא םיױבנרַאב רעד .דרע רעליוה רעד ףיוא ןעגנַאג
 ַאד ךיז ןענייז'ס .ךעלגעטש עלַא טקעדעגוצ טָאה טיורקמוא סָאד .ןרָאװעג
 ןוא סעדגַאי עדליװ ,באב-העשת טפרַאװ'מ סָאװ ,סעקלכעטש ןסקַאװעצ
 זַא .טדערעג טָאה'מ .םס ןענייז ייז לייוו ,ןסע טשינ רָאטימ סָאװ ,ךעלרעּפניױװ

 -רעדעלפ ףיוא ךיז ןטלַאה עּפָאש רעד ןיא זַא ןוא טכַאנייב ךעלרעייפ ָאד טעזימ

 יד ןיא ָאד ץעגרע טָאה'ס .רָאה יד ןיא ךעלדיימ ןיירַא ןעילפ סָאװ ,זיימ
 לָאז רע ןאבא טגרָאװעג לָאמ לפי ןבָאה םינכש .עװָאס ַא טגָאלקעג טכענ

 ןופ ןלַאפניײא ךָאנ ןָאק'ס םערָאװ ,תלוּפמ םעד ןיא ןעניואוו ןביילב טשינ

 טשינ רעמ ףרַאד רע זַא ,םיא טימ טהנעטעג ךיוא טָאה'מ .לטניוװ ןטסדנימ
 רעבָא .דלָאג טימ ןפרָאװַאב שממ םיא ןבָאה רעדניק יד םערָאװ ןטעברַא
 רואכ ןענַאטשעגפיוא ץלַא ךָאנ זיא רע .טרַאּפשעגנײא ןבילבעג זיא אבא
 ןרעװ עקירָאהטױר שטָאכ .עלעקנעב-רעטסוש ןפיוא טצעזעגקעווַא ךיז ןוא
 -בלעג רעדיוו --- סייוו ןופ ןוא .סייוו ןרָאװעג דרָאב ןייז זיא יורג ךיג טשינ
 יד טלעטשרָאפ ןוא ךעלטשרעב יװ ןסקַאוװעצ ךיז ןענייז ןעמערב יד .ךעל
 טָאה הכאלמ יד .טעמרַאּפ יוװ לעג ןרָאװעג זיא ןרעטש רעכיוה רעד .ןגיוא

 טימ לביש קרַאטש ַא ןכַאמ טנָאקעג ץלַא ךָאנ טָאה רע .ןסעגרַאפ טשינ רע
 טימ טרעיובעג טָאה רע .רעגנעל טרעיֹודעג זיולב טָאה'ס .לצעלק טיירב ַא

 ךעלקעלפ טּפַאלקעג ,עװטַארד יד ןגיוצעג ,לייפ רעד טימ טלייפעג ,לֶא רעד

 ענילק יד ןופ ךיל עטלַא סָאד ןעגנוזעגוצ לוק קירעזיײה ַא טימ ןוא
 :ךעלרעטסוש

 ,לקיּפַאצ ַא טפיוקעג עמַאמ יד טָאה
 ,לקיּפַאצ'ס ןטכָאשעג טחֹוש רעד טָאה
 ,לקיּפַאצ'ס ,דלַאװעג ,יוא
 ,ךעלערייא'ד ןעמונעג'ט עלעמהרבא
 ,ךעלעדנייב יד ןעמונעג'ט עלערעב
 ,עלעגרעג'ס ןעמונעג'ט עלעּפמיג

 בו



 ,עלעביורד'ס ןעמונעג'ט לדוד

 ;עלעזלעה'ס ןעמונעג'ט עלעשרעה
 -רעטנוא םיא ןלָאז סָאװ ,ןיז ןייק טָאהעג טשינ רעמ טָאה רע תמחמ ןוא

 :טרעפטנעעגּפָא ןיילַא ךיז רע טָאה -- ,ןטלַאה
 ..י!עלעזדלעה'ס ,דלַאװעג ,יוא

 ,טסניד ַא ענעדיי ַא ןעמענוצ לָאז רע טדערעגוצ םיא ןבָאה ןשטנעמ
 .לזייה ןייז ןיא השא עדמערפ ןייק ןזָאלנײרַא טלָאװעג טשינ טָאה רע רעבָא

 ,טסימ'ס ןעמיורוצ רעדָא ,ןרעקסיוא ןעמוקעגנירַא לָאמַא זיא עטנכש ַא
 וצ טניואוועגוצ ךיז טָאה רע .ןעוועג אחינ טשינ םיא זיא סָאד וליפא רעבָא
 רעד רעטנוא ,סופיירד ןפיוא ןכָאקּפָא טנרעלעגסיוא ךיז טָאה רע .ןײלַא ןייז
 .טנלָאשט טלעטשעג גָאטיײרפ וליפא טָאה רע .לכיַאי ַא רעדָא ץירג ַא ,עּפַאק
 ,עלעקנעב-רעטסוש ןפיוא ןײלַא רענייא ןציז וצ טַאהעג ןטסבילמַא טָאה רע

 ןרָאװעג ןענייז סָאװ ,תובשחמ ענייז ןטכַארט וצ ןוא לרעמעה ןטימ ןּפַאלק וצ
 ַא טריפעג ןילַא ךיז טימ טָאה רע .רעטרעטנָאלּפרַאפ ץלַא ןרָאי יד טימ
 .טרעפטנעעג ןוא טגערפעג םיא ןיא טָאה ץימע .טכַאנייב ןוא גָאטײב סעומש
 ,עקיטייצ רעטרעװ ,חומ ןייז ןיא ןרָאװעג טדערעג ןענייז דיר עגולק
 .טײקטלַא יד ךיז טימ טגנערב'ס סָאװ ,המכח רעד טימ לופ ,עטמעטַאב
 -רעטסוש עניילק יד ,ענייז סעדייז יד זַא טכודעגסיוא םיא ךיז טָאה לָאמלײט
 סָאװ ,ןכַאז ןופ -- חוכיוו ןגנַאל ַא ךיז ןשיװצ ןריפ ןוא םיא ןיא ןציז ,ךעל
 -עטכארט עלא .ןטלעוװ ערעדנַא ףיוא ןוא טלעוו-רעד ףױא טרעהעג ובָאה ייז
 זיא סָאװ ןוא ןבעל זיא סָאװ :םענעגייא םעד םורַא טיירדעג ךיז ןבָאה ןשינ
 ,חטש רעד זיא סָאװ ןוא ,רעהפיוא ןָא טפיול סָאװ ,טייצ יד זיא סָאװ ?טױט
 -עגוצ טָאה רע ...1עקירעמַא ןטייוו םעד ןופ ,ןאבא ,םיא ּפָא טלייט סָאװ
 ,טנַאה רעד ןופ ןלַאפעגסרַא םיא זיא לרעמעה סָאד ,סעיװ יד ןסָאלש

 -- ךעלעּפעלק עשרעטסוש יירד יד ןעמונרַאפ רעטײװ טָאה רע רעבָא
 ןבענ טלָאװ רענעליױהרַאפ ַא יװ -- סטצעל ַא ןוא םרעכעה ַא ,סליטש ַא

 ןעמונעג ןוא ןעמוקעגניײרַא זיא ןכש ַא ןעוו לָאמוצ . . . ךיש ןטכָאררַאּפ םיא
 ןזייװנָא אבא טגעלפ ,רעדניק יד ןעז טשינ טרָאפ רע יאמלה םיא טימ ןדער
 .טַאטשרַאװ ןייז םורַא ןגעלעג ןענייז סָאװ ,סעבַארקש ןפיוה םעד ףיוא

 ײז זומ ץימע -- .טגערפעג רע טָאה -- ?ײז טימ ןייז טעװ סָאװ ---
 ...!ןטכירראפ ךָאד

 זיא טייצ יד ואוו טסואוועג טשינ טָאה רע ןוא רעבירַא ןענייז ןרָאי
 ןעגנַאגעג זיא רע ואװ ,לשרדמ-תיב ןשירעדיינש םעד ןיא .ןעמוקעגניהַא
 זַא ןוא ,תוריזג ,תומחלמ ןגעװ טסעומשעג טיילעגנוי יד ןבָאה ,ןענעוװַאד
 ןעמוקעג ןענייז לָאּפמַארפ ןייק .לארשייץרא ןייק םוא רעדיװ ךיז ןרעק ןדיי
 ןרָאי ייז טָאה ,אבא ,רע סָאװ ,םילרע .םיחלושמ ןוא םינשרד ײלרעלַא
 ןוא לארשיייאש ןרָאװעג לָאמַאטיֿמ ןענייז ,לויטש טכַאמעג גנַאל
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 ,טרעחרעד ןקז רעד טָאה גָאט ַא םענייא ןיא .סרעטסוש עשיליוּפ וצ קעווַא
 רעד רעלטיה :טלעװ רעד ףיוא המחלמ ַא יינסנופ ךיז טיירג'ס זַא
 ,סעקינארחא-ארטס יד ,תולייח ענייז ןעמונעגפיונוצ טָאה קינומש-חמי
 םידוהיה ררוצ רעד זַא ,טרעהעג ךיוא טָאה רע .ןלױּפ ןעמעגייא ליוװ ןוא
 :עינַאּפש שוריג תעב לָאמַא יװ .דנַאלשטײד ןופ ןדיי יד טגָאיעגסױרַא טָאה
 טשינ לָאמנייק ךיז טָאה רע שטָאכ .ןרָאװעג טרעטיצעגפיוא זיא ןקז רעד
 רעװ :ןלַאפעגניא םיא זיא ,ןחישמ ןבעלרעד טעװ רע זַא ,טביולגעגוצ

 ןכיגניא טעװ רשפא זגוגמו גוג ןופ המחלמ יד ןיוש סָאד זיא רשפא ? טסייוװ
 ןוימד ןייז ןיא ןעזעג טָאה רע 1 םיתמה תיחת ןייז טעוו'ס ןוא ןעמוק חישמ
 עניילק יד ףיוא ןכיוט'ס ןוא ךיז ןענעפע ןימלע-תיב ןפיוא םירבק יד יו
 ,רע .עטָאט רעד ,עדייז רעד ,לּפמיג ,לטיירט ,לצעג ,אבא -- ךעלרעטסוש
 ןוא ךעקעל טימ דבכמ זיא ןוא ןיירַא לזייה ןייז ןיא ןעמעלַא טעברַאפ ,אבא
 ,דנַאטשַאב ַאזַא ָאד זיא'ס סָאװ לביארַאפ טָאה עשעּפ בייו ןייז .ןפנַארב
 + . . ךיז ןעעז רימ יבַא .ןרעקסיוא ןעמ טעװ ,ונ : ריא טרעפטנע רע רעבָא
 רעד טימ לַאּפמארפ ץנאג ךיז ףיוא םענ א טוט ,ןקלָאװ א ןָא טילפ לָאמא טימ
 ,ךיוא ,סאבא ,סנייז ,ךעלזייה עשידיי עלַא ,הוקמ רעד ,שרדמ-תיב םעד ,לוש

 זַא ,שודיח ןייז זיא סיורג יו .לארשי ץרא ןייק רעבירַא ץלַא טגָארט ןוא
 םיפ יד וצ קעװַא םיא ןלַאפ יז .עקירעמַא ןופ ןיז ענייז טרָאד טפערט רע
 :ןטעב ןוא

 ...!לחומ זנוא יז ,עטַאט --
 ןייז טָאה ,שינעפערט עקיזָאד סָאד טלָאמעגסױא ךיז טָאה אבא ןעוװ

 טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה רע .רעקרַאטש ןוא רעכיג ןּפַאלק ןעמונעג לרעמעה
 עטיירב ,סעציּפושז ענעדיז תבש ןָא ןעוס ךעלרעטסוש ענילק יד יװ
 ,םילשורי ןיא תיבה רה םוצ טרָאפ'מ ןוא ,ןכרעוו טימ ןעלביוס ,ןעלטרַאג
 ןוא רבה רוש טסעי'מ .רמושמה ןיי טקנירט'מ .שדקמהיתיב ןיא טנװַאד'מ
 ןגעוו ייז וצ טדער ןוא טייל-החּפשמ יד טנגעגַאב רלדנסה ןנחוי 'ר .ןתיוול
 ןייק לדגיזעג עצנַאג'ס םוא ךיז טרעק סטכַאנ"וצ-תבש .יירעטסוש ןוא הרות
 סָאװ ,לזייה ןטלַא םעד ןיא ,לארשייץרא ןופ לייט ַא זיא סָאװ ,לָאּפמַארפ
 ןופ לעפ ַא יװ ,םיורעג ןרָאװעג סנ יפ לע סע זיא ,ןיילק זיא סע שטָאכ
 ןייא ייב ןטעברַא עלַא .שמוחישטייט ןיא טגָאזעג טרעװ סע יװ ,שרעה ַא
 סלטיירט יד ,סלדָאג יד ןוא סלצעג יד ,סלּפמיג יד ןוא סאבא יד :טַאטשרַאװ

 רַאפ ןוא ,ןלַאדנַאס ענרעדליג רעטכעט עשידיי רַאפ טיינימ .סעּפיל יד ןוא
 ךעלרעטסוש עניילק יד וצ טמוק ןיילַא חישמ .ןשטַאל עשינבר -- םירוחב

 -י.ךעלעּפָאטנַאּפ ענעדייז רָאּפ ַא ףיוא סָאמ ַא ןעמענ ךיז טזָאל ןוא

 ןיא טפיטרַאפ ןסעזעג יוזא זיא אבא ןעװ ,ןגרָאמירפ ַא םענייא ןיא
 -עג ַא ,ןרעטיימורט ַא :שער ןסיורג ַא טרעהרעד רע טָאה ,תובשחמ ענייז
 רפוש זיא'ס .ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה ןקז רעד .שינעלַאש ַא ,גזארבעג ַא ,ּפַאלק
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 טזָאלעגרעביא טָאה רע .ןויער ןכרוד ןפַאלעגכרוד םיא זיא -- !חישמ לש
 זיא'ס ,ייװ רעבָא .ןסיורדניא סױרַא טנעה עקידנלטיירט טימ ןוא לוויטש םעד
 ןוא ןגױלפעג ןענעז םיצַאנ .איבנה והילא ןופ ףור רעד ןעװעג טשינ
 .רעמָאיעג ַא ןוא יירשעג ַא ןרָאװעג זיא לטעטש ןיא .סעבמָאב ןפרָאװעג
 ןאבא זַא ,לַאנק ַא ןָאטעג טָאה'ס .לוש רעד ייב ןלַאפעגּפָארַא זיא עבמָאב ַא
 יװ ,םעלַאב רעקידנעלב ָא .לדייש ןיא ןָאטעג בייה ַא ךיז חומ רעד טָאה

 טימ ןרָאװעג ןטבױלַאב זיא לָאּפמַארּפ ץנַאג ןוא ,ןזיװַאב ךיז טָאה ,ץילב ַא

 לָאמַא טימ טלָאװ םונהיג סָאד יװ ןעוועג זיא'ס ,ןייש רעטױר-דַאלרַאש ַא
 תונחמ .ףיוה-לוש םעד טליהענייא טָאה ןקלָאװ רעצרַאװש ַא .טנפעעג ךיז
 דלַאװ רעד .שינעקַארק ַא טימ ןטייז עלַא ןופ ןעילפ ןעמונעג ןבָאה לגייפ

 לגרעב ןופ .ךיור ןלייז עסיורג ןעגנַאגעגפיוא ןענייז'ס ןֹוא טנערבעג טָאה
 רעמײב-לּפע יד .ןעמַאלפ ןיא טליהעגנייא רעדעס ןעזעג אבא טָאה ּפָארַא
 ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,טייל עכעלטע .טרעקַאלפעג ייס טילבעג ייס ןבָאה
 םוצ ןפורעג ןבָאה יז .דרע רעד וצ ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז ןבָאה ,ןאבא ןבעג
 ערעייז טרעהעג טשינ טָאה רע רעבָא .ליּפשייב רעייז ןָאטכָאנ לָאז רע זַא ,ןקז
 .עמוטש יװ רעליימ יד טימ ןכַאמ יז זַא ,ןעמוקעגרָאפ םיא זיא'ס ןוא תולוק
 רע .בוטש ןיא ןיירַא ינק עקידנלכיורטש טימ רע זיא שינעלקנעווק ַא ךָאנ
 ַא ,לרעמעה ַא ,ןיליפתו תילט םעד לקעז ַא ןיא טקַאּפעגנײרַא טרָאד טָאה
 ךיוא ןוא ,ןטפיטש לטסעק ַא .גנַאװצ ַא ,עװטַארד ַא .לֶא ןַא ,עטעּפָאק

 ןיא ןגיל טַאהעג טָאה רע סָאװ ,טלעגױריּפַאּפ קַאּפ םעד טּפוטשעגנײרַא
 ַא ,טנַאה ןיא ןקעטש םעד ןעמונעג רע טָאה ךָאנרעד דלַאב .קַאז-יורטש
 ךיז טָאה רע סָאװ ,סנ ַא ןעװעג זיא'ס .סיֹורַא ןוא החזמ יד ןָאטעג שוק
 .לזיה סָאד טכיירגרעד הפרש יד טָאה רעטעּפש לסיב ַא לייוו ,טלייאעגוצ

 טקעלּפטנַא ךיז טָאה'ס ןוא ,לטיה ָא יװ ןָאטעג בייה ַא ךיז טָאה לכעד סָאד
 טָאה אבא .ןלַאפעגנייא ןענייז טנעוו יד ,דייוועגניא ןייז טימ םעדיוב רעד
 ןעגנעה ןבילבעג ויא סָאװ ,עצילַאּפ רעד ףיוא יבצ-תלחנ רעד יװ ןעזעג

 עגר ַא ןוא ןרָאװעג טנערברַאפ ,ןזָאלבעגנָא ךיז טָאה ,טפול רעד ןיא יװ
 יד יװ ,תויתוא עקידרעייפ ןוא רעטעלב עקידנעילג טימ ןייטש ןבילבעג
 + + . יניס גרַאב ןפיוא ןגָארקעג ןבָאה ןדיי סָאװ הרות

 .ה

 םי םייז רענעי ףיוא

 ןבעל ןייז .ןײלַא רע ןעוועג טשינ רעמ אבא זיא ןָא גָאט םענעי ןופ
 רעדָא ,שמוח-שטייט ןיא טנעיילעג טָאה רע סָאװ ,השעמ ַא יו ןרָאװעג זיא
 סָאד טזָאלעגרעביא טָאה רע .דיגמ ַא ןופ טרעהעג טָאה רע סָאװ לשמ ַא יו
 ןרעדנַאװ קעװַא זיא ןוא ,טרובעג ןייז ןופ טָאטש יד ,ןרעטלע ענייז ןופ זיוה
 יד ןיא ןוא לָאּפמַארפ ןיא ןרעייפ יד .וניבא בקעי יװ ,ןקעטש ןזיולב ןטימ
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 ךיור רעד סָאװ ,הרומ ןוא םודס ןיא טגָאמרעד םיא ןבָאה םורַא רעפרעד
 ןגעלעג טכַאנַאב זיא רֶע .ןווױא-ךלַאק ַא ןופ יוװ ייז ןופ ןעגנַאגעגפיוא זיא
 טָאה םיא ןוא ,סנּפָאקֹוצ ןייטש ַא טימ ,םלוע-תיב ןפיוא ןדיי ערעדנַא טימ
 רע ןוא ןרח ןייק עבש ראב ןופ געוו ןפיוא זיא רע זַא ,טכודעגסיוא ךיז
 טנװַאדעג ןדיי רעלָאּפמַארפ יד ןבָאה הנשה שאר .לאיתיב ןיא טקיטכענ

 טַאהעג טָאה סָאװ ,רעקיצנייא רעד ןעװעג זיא אבא תמחמ .דלַאװ ןיא
 רעד טימ ןעװעג דבכמ םיא ןעמ טָאה ,רודיס ַא ןוא תילט ַא ךיז טימ
 ןַא טַאטשנַא ענסָאס ַא יב ןענַאטשעג זיא רע .הרשע-הנומש רעקידפסומ
 ,םינוגנ עקידמיארונ-םימי יד ןעגנוזעג לוק קירעזיה ַא טימ ןוא דומע
 ןבָאה לגייפ ײלרעלַא ,טקיּפעג טָאה ץלָאהקיּפ ַא ,טעקוקעג טָאה וקוק ַא

 -מורַא ןענייז םידעפ עקידרעמוז-טעּפש .ןגירשעג ,טפייפעג ,טרעשטיווצעג
 לָאמ ןופ .דרָאב סאבא ןיא טעּפעשטרַאפ ךיז ןוא טפול רעד ןיא ןגיולפעג

 ךס ַא טימ טכליהעגּפָא ןוא דלַאװ ןרעביא ךרודַא שינעלַאש ַא זיא לָאמ ֹוצ
 יד ןיא ...רפוש ןזָאלבעג טלָאװ רענעעזעגמוא ןַא יװ ,תולוק-רעדיװ
 ןופ טגָאועג רעלַאּפמַארפ יד ןבָאה הבושתהיימייתרשע ןופ טכענ עליק
 ,הכוי המ םדא ,תירב רכז ,בשוי ךלמ לא :תוחילס ךעלקיטש שינעכעדעג
 ךיז ןעשַאּפ סָאװ ,דרעפ .קיגייוװנסיױא ןופ טקנעדעג טָאה רענייא סָאװ ןוא
 .טעקַאוװקעג ןבָאה סעבַאשז .טעשזריהעג ןבָאה ,סעקנָאל יד ףיוא טכענ עצנַאג
 ןעוועג ןענייז סנקלָאװ יד .ןסָאש עטייוו ןעמונרַאפ ןעמ טָאה לָאמ וצ לָאמ ןופ
 ךָאנ טזָאלעגרעביא ןוא ןלַאפעג ןענייז ןרעטש .תופרש ןופ ןײשּפָא ןיא טור
 ןענעז רעדניק .למיה םעד ןטינשעגכרוד ןבָאה ןצילב .ןטור עקידרעייפ ךיז
 ןבָאה יז זיב ,ןסירעג ךיז גנַאל ױזַא ןוא טכענ יד ןיא טּפַאלשרַאפ ןרָאװעג
 .סעמַאמ יד ןופ סמערָא יד ףיוא ןעגנַאגעגסיױא ןענייז ןוא טכייקרַאפ ךיז
 עקידתרבועמ ַא .דלעפ ןטימ ןיא ךעלמירבק יז רַאפ ןבָארגעגסיױא טָאה'מ
 זיא'ס זַא ,ןזיוועגסיוא ךיז טָאה ןאבא .ןעייוו"טרובעג ןעמוקַאב טָאה השא
 רעטשרע רעד ,עדייז-רעטלע-רעטלע רעד זיא ,אבא ,רע זַא ןוא ,ח"ת תנש

 ןייז סָאװ ןוא סעקַאמַאדייה סיקצינלעמכ ןופ ןפָאלטנא זיא סָאװ ,טָאטש ןופ
 ךיז טיירג ןעוועג זיא רע .סקנּפ רעלָאּפמַארפ ןיא טגָאמרעד טרעוו ןעמָאנ
 רעד ףיוא טמולחעג םיא ךיז ןבָאה סע .םשה-שודק לע ןייז וצ שפנ רסומ
 ץָאלב ןעמונעג טָאה טניװ רעד ןעװ ןוא ,סנפיוה-רעטייש ,םיחלג ךַאװ
 -עמש ןעיירש ןדיי סהדע זַא ,טכודעגסיוא םיא ךיז טָאה ,ןגייווצ יד ןשיװצ
 רע זַא ,ןעמוקעגרָאפ םיא זיא ,ןרָאװעג טלמירדטנַא זיא רע לָאמ לפיוו .לארשי

 טקעוועגפיוא לָאמ סעדעי םיא טָאה סע .תוחילס טגָאזימ ןוא לוש ַא ןיא זיא
 :יירשעג סָאד

 .:יי"!ינױדיַא םשב ארקיוא --

 -רעטסוש ןייז טימ ייס ,טלעג ןייז טימ ייס זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע
 ןעמ טָאה טלעג םעד רַאפ .ןדיי ךס ַא ןעועטַאר טנָאקעג אבא טָאה גייצעג

35 



 .עינעמור ןייק געו ןפיוא ,וצ"םורד ןייק ןרָאּפעג זיא'מ ןוא ןרופ ןעגנודעג

 ןרָאװעג ןסירעצ ןענייז ךיש יד ,סופּוצ ןליימ ןייג וצ ןעמוקעגסיוא זיא טּפָא

 ןוא ןשינעלגַאװ עגנַאל ךָאנ .םיֹוב ַא רעטנוא טכיררַאּפ ייז טָאה אבא ןוא

 עשינעמור יד רעבירַא תודמ הרשע שלש ןופ טכַאנ רעד ןיא ןעמ זיא תונכס
 סיאבא וצ עשעּפעד ַא טקישעג ןעמ טָאה ,רוּפכ םוי ברע ,סנגרָאמוצ .ץענערג

 .ךיז טניפעג רעטָאפ רעייז ואוו ןָאטעג ןסיװ וצ ייז ןוא עקירעמַא ןייק ןיז
 .ךיז וצ ןקז םעד ןעמונעגנײרַא טָאה ,הנמלַא ןַא ,ענעדיי עטלַא ןַא

 ןעוועג םלוע שיערמ ןבָאה ןיז סאבא זַא ,ןלָאמסױא ךעליירג ךיז ןָאק'מ

 רע ואוו טסואוורעד ךיז ןבָאה יז ןעוו .ןטַאט ןטלַא םעד ןעװעטַארוצסױרַא
 םיא רַאּפ טלעוּפעגסױא ,תוכלמ וצ ,ןָאטגנישַאװ ןייק ןּפָאלעג ייז ןענייז ,זיא
 טשערַאקוב ןייק לוסנָאק םוצ טקישעגרעבירַא ףַארגעלעט ןטימ ןוא עזיוו ַא
 ֹוצ טָאה לוסנָאק רעד .ןקז םעד ןפלעה לָאז רע ,השקב ַא טימ טלעג םוכס ַא

 -עגרעביא טָאה'מ :רוציקב ךַאז יד ןכַאמ וצ ,חילש ַא סנגייא טקישעג ןאבא
 ןטלַאהעגּפָא ָאד םיא טָאה'מ .טשערַאקוב ןייק ןַאב רעד טימ ןטלַא םעד טריפ
 טָאה טרָאד .טרָאּפ ןשינעילַאטיא ןַא ןיא טקישעגרעביא םיא ןוא ךָאװ ַא
 טצעזעגפיורַא םיא ןוא םישובלמ ענייז טערַאּפעגסױא ,ןרױשעגּפָא םיא ןעמ
 ענעי ןופ ןעגנַאגעג זיא סָאװ ףיש עטצעל יד ןעװעג זיא'ס .ףיש ַא ףיוא

 .עקירעמַא ןייק תומוקמ
 געט ןבלַאה-טרעדנַא .ערעװש ַא ןוא עגנַאל ַא ןעועג זיא העיסנ יד

 רעביא ןגָארטעג ךיז ,עילַאטיא ןייק ןענַאב טימ טּפעלשעג אבא ךיז טָאה

 תמחמ רעבָא ,ןסע וצ ןבעגעג םיא טָאהימ .עלקה ףכ ןיא יװ ,ןלָאט ןוא גרעב

 רעד .טכוזרַאפ טשינרָאג רע טָאה ,תופרט ןייק ןסע טלָאװעג טשינ טָאה רע
 םלענ ץעגרע זיא גייצעג'רעטסוש םעד ןוא ןיליפתו תילט ןטימ קַאז

 טשינ רֶעמ טָאה ןוא ,געט יד ןופ ןובשח םעד ןסעגרַאפ טָאה רע .ןרָאװעג
 זיא ,ףיש רעד ףיוא ,רעטעּפש .תבש רעדָא ןכָאװרעדניא זיא'ס יצ טסואוועג
 רעשטעמלָאד ַא ןענופעג טרָאד ךיז טָאה'ס .דיי ןייא ןעוועג ,םינּפ ַא ,רע
 ןייז ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה ןקז רעד רעבָא ,שטייד טדערעג טָאה סָאװ
 טייצ עצנַאג יד טעמכ זיא אבא .קידמערוטש ןעועג זיא םי רעד .ןושל
 טלַאק טימ סערַאכוס עטרַאה יװ רעמ ןסעגעג טשינ טָאה רע שטָאכ .ןגעלעג
 טלמירדטנַא זיא רע .לַאג רענירג רעד טימ ןכָארבעג רע טָאה ,רעסַאװ
 גָאטַאב טשיורעג ןבָאה ןענישַאמ יד .טּפַאכעגפױא רעדיוו ךיז ןוא ןרָאװעג

 עסייה יד .שינערָאװ טימ ןוא גנַאל טפייפעג טָאה רעפייפ רעד .טכַאנַאב ןוא
 -ףיש ןופ ריט יד .סטנערבעגנָא ,לייא ,ךעּפ טימ טקעמשעג טָאה טפול
 -ַאל יװ ,טּפַאלקרַאפ ךיז ןוא טלַארּפעגפיױא לָאמ סעדעי ךיז טָאה רעמַאק
 ןבָאה לקנעש ןיא רעזעלג יד .טפיטשעגמורא ריא טימ ןטלָאװ ןטוטיּפ
 ליד רעד .טלקַאװעג ךיז ןבָאה טנעװ יד .טלצנעטעגרעטנוא ןוא ןעגנולקעג
 אבא טָאה גָאט ןעוועג זיא'ס גנַאל יװ .עקלדױה ַא יװ ,טגיוועג ךיז טָאה
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 ןייז ייב טרַאה לבייש ןטרימשרַאפ ןקידכעלייק םעד ךרוד טקוקעגסיורא

 ןעילפוצקעוַא טיירג יװ ,בייה ַא ןָאטעג ךיז ףיש יד טָאה ָאד .רעגעלעג

 -לֵאּפ ַא ןָאטעג ייברעד טָאה למיה רענעסירעצ רעד ;ללח ןיא ץעגרע
 יד טָאה דלַאב .והבו והת םוצ טרעקעגמוא ךיז טלָאװ טלעוו יד יװ ,ּפָארַא

 ןביוחעגפיוא רעדיװ ךיז טָאה למיה רעד ןוא םוהת ןיא ןעקניז ןעמונעג ףיש
 ןרָאװעג ןענעז ןלעװ יד .תישארב-השעמ םעיינ ַא ןיא יו טײרּפשעגסױא ןוא
 ,סױרָאפ ןפָאלעג ייז ןענייז לָאמוצ .זלעפ יו ץרַאװש ָאד ,לבעווש יװ לעג ָאד
 קוסּפ םעד ןאבא טנָאמרעד ןבָאה ייז .גרעב ןטייק יװ ,קימַאק ןוא קיקַאצ
 יז ןבָאה דלַאב .ןאצ ינבכ תועבג ,םיליאכ ודקר םירחה :םילהת ןופ
 זיא אבא שטָאכ .ףוס"םי תעירק יב יװ ,קירוצ ףיוא ןטערטּפָא ןעמונעג
 טימ ןעוועג לופ ּפָאק רעד טציא םיא זיא ,ןדמל ןייק ןעוועג טשינ לָאמנייק

 ,טכודעגסיוא םיא ךיז טָאה לָאמלייט .קוסּפ ןוא שמוח ןופ ןשינעכיילגרַאפ
 טניפעג רע זַא ןוא ,טָאג ןופ ןפָאלטנַא זיא סָאװ ,הנוי איבנ רעד זיא רע זַא
 ,שיפלַאװ ַא ןופ םירעדעג יד ןיא רָאנ ,ףיש ַא ןופ ָאנד ןפיוא טשינ ךיז
 -גערדַאב םעד ןופ ןייז ליצמ םיא לָאז רע טָאג ןטעבעג ,הנֹוי יו ,טָאה רע
 טעז רע סָאװ ,סָאד זַא ,ןעמוקעגרָאפ ןאבא זיא לָאמ רעדנַא ןַא .שינעג
 לופ .ץענערג ַא ןָא רבדמ ַא רָאנ ,סוניקוא רעד טשינ זיא ,ןסיורדניא
 שמוח ןיא טלייצרעד טרעוו'ס יוװ ,סרעטָאנרעּפיּפ ,ןשידקע ,ןעגנַאלש טימ
 סָאװ לָאמ םעדעי .ןָאטעגוצ גיוא ןַא ןטלעז רע טָאה טכענ יד ןיא ,םירבד
 ַא ןגיל ןבילבעג ןוא ןלַאפעג רע זיא ,שינעפרעדַאב ןייז ןָאט ּפָארַא זיא רע
 רעדיװ םיא ךיז ןבָאה ינק יד ןוא ןביױהעגפיוא ךיז טָאה רָע .רעטשלחרַאפ
 ןטיירדעג ןלָאמש םעד ןיא געװ םעד ןריולרַאפ טָאה רע .ןכָארבעגרעטנוא
 םיא טָאה זָארטַאמ ַא ויב ,טצכערקעג ןוא ןפורעג גנַאל ױזַא ןוא ,רָאדירָאק
 זַא ,ןעוװעג רעכיז יינסנופ לָאמ סעדעי זיא רע .לרדח ןייז ןיא טריפעגקירוצ
 ,לארשי"רבק וצ ןעמוק טשינ וליפַא טעװ רע זַא ןוא ףוס רעד ןיוש זיא'ס
 ןעמונעג טָאה רע .םי ןופ שינעפיט רעד ןיא ןפרַאװנײרַא םיא טעוו'מ רָאנ
 ןוא ןיירַא טסורב רעד ןיא טסיופ רעגיטָאנק רעד טימ ןּפַאלק ,יודיװ ןגָאז
 :רעטרעװ ענעגייא יד טכַארבעגסױרַא לָאמעלַא

 ..+1! שפנ דע םימ ואב זיא'ס !עטַאט ,יײװ ,יוא --
 ױזַא ןרָאפעגסױרַא זיא רע ןעװ טסואוועג טשינ טָאה רע יװ ךיילג

 ויא ףיש יד .ןעמוקעגנָא ןיוש זיא רע זַא .ןעמונַאב טשינ ךיוא רע טָאה
 יטריּפשעג טשינ סָאד טָאה רע רעבָא ןפַאה רעקרָאייוינ ןיא ןענַאטשעג
 טָאה רע רָאנ ,סמערוט ,רעזיה לרעטצנעפ םעד ךרוד ןעזעג טָאה רע
 זיא לטיה סייוו ַא ןיא ןױשרַאּפ רעגנַאל ַא .ןדניא ןענייז סָאד זַא ,טניימעג
 טרירעג טשינ ךיז טָאה אבא רעבָא ,ןגירשעג ןוא םיא וצ ןעמוקעגנײרַא
 ךיז ןפלָאהעג םיא ןעמ טָאה תושירדו תוריקח עגנַאל ךָאנ .טרָא ןופ

 טרָאד ןיוש ןבָאה סע ,ןסיורדניא טריפעגסױרַא םיא טָאה'מ ןוא ןָאטנָא
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 לדניווש ַא טָאה ןאבא .ךעלקינייא יד ,ןרונש יד ,ןיז יד םיא ףיוא טרַאװעג
 ןבָאה ,סעסקיש ,םיצקש .תוצירּפ ,םיצירּפ למעזעג ַא .ןגיוא יד רַאפ ןָאטעג
 ןגירשעג ןעמַאװצ עלַא ,טזלַאהעג ,טשוקעג ,ןפרָאװעגפױרַא םיא ףיוא ךיז
 בלַאה םיא טָאה'מ .שידיי טשינ ןוא שידיי ַאי ןעוועג זיא סָאװ ,ןושל ַא ףיוא
 ףןישַאמ ַא ןיא טצעזעגניירַא ףוס םוצ םיא ןוא ןגָארטעג בלַאה ,טריפעג
 :ענעגייא סאבא טימ ץלַא --  ןענישַאמ ערעדנַא ךָאנ ןרָאפעגוצ ןענייז סע
 ,וקירב רעביא ,ןגיוב"ןסיוא-לייפ ןעילפ ןעמונעג עניכַאמ יד טָאה דלַאב
 יּפָארַא קירוצ ךיז ןוא ןביוהעגפיוא ךיז ןבָאה רעזייה .ןלייה ,רעכעד ,ןכייט
 טעטש .סנקלָאװ יד זיב ןסָאשעגפיוא ןבָאה ןעייבעג .סנ ַא ןיא יו ,טזָאלעג
 ןיא טגָאמרעד ןאבא ןבָאה יז .דרע רעד רעטנוא ןופ ןסירעגּפָא ךיז ןבָאה
 זיא טפול יד .ץכעלייוורעטניה ףיוא ןּפָאלעג ןענייז ןשטנעמ .ססמערו םותּפ
 -גיא .שינרעטיימורט ןוא ײרעּפַאלק טימ ,ןצילב ןוא ןרענוד טימ לופ ןעוועג
 ,טכודעג ןאבא ךיז טָאה לָאמוצ .הפרש-בלַאה ,הנותח-בלַאה ןעוועג זיא ןסיורד

 -רעייפ ןשינעדייה ַא סעּפע ףיוא טזָאלעגסױרַא ךיז ןבָאה תונידמ עצנַאג זַא
 טשינ יז טָאה רע .ןיז ענייז טּפוטשעג ךיז ןבָאה םיא םורָא . . . גָאט
 .עכעלבלעג ןוא עגיילק ןענייז ייז זַא ,לּפענ ןיא יװ ןעזעג זיולב ,טנָאקרעד
 :ןבױט ַא יו ןיירַא ןרעיוא יד ןיא ןגירשעגניירַא םיא ןבָאה יז

 + + + לֿפמיג ןיב ךיא --
 + . . לצעג ןיב ךיא --
 + + + לווייפ ןיב ךיא --
 תולוק עלַא .טרעפטנעעג טשינ ןוא סעיװ יד ןסָאלשעגוצ טָאה ןקז רעד

 ךיז טָאה םיא רעטנוא ןוא םיא רעביא ץלַא .טשימעגפיונוצ ךיז ןבָאה
 טימ םיא ןיא טָאה'ט .םודנעּפ םודנעה ןפָאלעג ,טרעדיײלשעג ,טלקָאשעג

 ןוא םירצמ ןייק ןעמוקעגנָא זיא בקעי יװ השעמ יד טכיוטעגפיוא לָאמַא
 רע יװ ןעװעג זיא סע .תולגע ענייז טקישעגנגעקַא םיא טָאה הערּפ יװ
 דרָאב יד .לוגלג ןקידרעירפ ַא ןיא טניואוועגייב סָאד טלָאװ ,אבא ,ןילַא
 ךיז טָאה ץכולש רעקירעזייה ַא .ןפרַאװ ךיז ןוא ןרעטיצ ןעמונעג םיא טָאה
 ןקעטש ןבילבעג םיא זיא קוסּפ רענעסעגרַאפ ַא .לעק ןייז ןופ ןסירעגסױרַא
 ןוא ןיז יד ןופ םענייא ןעמונעגמורַא טייהרעדנילב טָאה רע .לגרָאג ןיא
 : טעּפילכעג

 .י.1טסבעל וד זָאד טויב וד --
 ןגָאז רע טָאה טלָאװעג
 ...ךינּפ תא יתואר ירחא ,םעּפה התומא --

 ה
 תשורי רענַאקירעמַא יד

 ןיא לטעטש ַא ייב רָאנ ,קרָא-וינ ןיא טניואוועג טשינ ןבָאה ןיז ס'אבא
 ןענייז רעסַאװ ַא ןבענ .בושי ןופ טקורעגּפָא ליימ ןבלַאה ַא ,יזריושזדיויג
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 ןענייז ןענַאד ןופ .ךעלדנטרעג טימ טלגנירעגמורַא ,ךעלזייה ןביז ןענַאטשעג
 ,קירבַאפ-ךיש רעד וצ ןליבָאמָאטױא ןיא גָאט ןדעי ןרָאפעג רעדירב ןביז יד
 ןעמוק סאבא ןופ גָאט םעד .ןעלּפמיג וצ ןטסטלע םוצ טרעהעג טָאה סָאװ

 ןױה סלפמיג ןיא טָאה'מ .סענזיב ערעײז וצ קעװַא טשינ ןיז יד ןענייז
 שיילפ רשכ-טַאלג טפיוקעג סנגייא טָאה'מ .הדועס ַא ןטַאט ןרַאפ טכירעגנייא
 םייה רעד ןופ ןעוועג זיא סָאװ ,יסעב ,בייוו סלּפמיג .סעפעג יינ טצונעג ןוא
 טָאה ,ןצכעריפ עשימייה עלַא טקנעדעג טָאה ןוא רעטכָאט ַא סדמלמ ַא
 יד ןבָאה רעווש םעד דובכל .,ןידכו תדכ ןייגוצ לָאז ץלַא זַא ,ןָאטעג גנוטכַא
 יד טכוזעגסױא ןבָאה ןיז סאבא .ּפעק יד ףיוא ךעלכיט ןָאטעגנָא ןרונש
 ןוא ךעלקינייא יד .לוש ןיא םיארונ-םימי ןגָארטעג ןבָאה יז סָאװ ,ןעלּפַאק
 ןבָאה ייז רעבָא ,שידיי ןייק ןדער טנַאקעג טשינ ןבָאה ךעלקינייא-רוא יד
 ןופ טסואוועג עלַא ןבָאה ייז .רעטרעוו עכעלטע טנרעלעגסיוא סנגייא ךיז

 ,החּפשמ רעד ןופ שאר םעד ןופ .ךעלרעטסוש עניילק יד ןופ ,לָאּפמַארּפ

 טרעהעג ןבָאה םורַא ךעלטעטש יד ןיא םייוג יד וליפַא .ןאבא ןטשרע םעד
 יד ןיא ןבעגעג טָאה רע סָאװ ,ןסנָאנַא יד ןיא טָאה לּפמיג לייוו ,ןופרעד
 -סוש ןייז טימ טסוחיעג ךיז ,קירבַאפ-ךוש ןייז ןגעוו ןעגנוטייצ עשילגנע
 -- ךיש ןייק ןכַאמ ןבױהעגנָא ןטכענ טשרֶע טשינ ןבָאה רימ .םַאטשּפָא ןשרעט
 ךיז טָאה ךיש ןיא טפַאשטינעג רעודנוא -- .טריסנָאנַא רע טָאה
 ,קירוצ רָאי טרעדנוה יירד טימ דָארב טָאטש רעשילױּפ רעד ןיא ןבױהעגנָא
 יב ךַאפ סָאד טנרעלעג טָאה ,אבא ,עדייז-רעטלע-רעטלע רעזדנוא ןעוו
 רעזדנוא ואוו ,לָאּפמַארּפ טָאטש רעד ןופ עדניימעג יד .רעטסיימ ןקיטרָאד ַא
 טָאה ,תורוד ןצפופ ןופ ןשמ ןיא ךיש טכַאמעג סלָאמַאד טניז טָאה החּפשמ
 (נרומ םעד טניימעג טָאה רע) יַאבַאר לטיט םעד טימ ןקנָאשַאב ןאבא םענעי
 טנַאה-יײב-טנַאה ןעגנַאגעג זדנוא ייב לָאמעלַא זיא סָאװ ,יטירַאשט ןייז רַאפ
 + + . ןדנוק יד ןופ גנולדנַאהַאב רעטוג ןוא שינטנעק-ךַאּפ טימ

 םױרַא ןעמוקנָא סאבא ןופ גָאט ןיא זיא סָאװ ,גנוטײצ-טַאלב םעד ןיא
 רעדירב ןביז יד וצ זַא ,ןדלָאמעג ןעוועג זיא ,הטעבַאזילע טָאטש רעד ןיא
 רעייז :ןליױּפ ןופ טסַאג ַא טנייה טמוק ינַאּפמָאק-ךיש רעטמירַאב רעד ןופ
 ןופ סעמַארגעלעט ךס ַא ןעלּפמיג וצ ןעמוקעגנָא ןענעז סע .עטַאט רעטלַא

 ,םינתוחמ ,טײלסדנַאל ,סעמריפ
 לַאז-םַאנפיוא סלּפמיג ןיא טָאה'מ .ענעביוהעג ַא ןעוועג זיא הדועס יד

 ,ןרונש ןוא ןיז יד טימ ןטַאט ןרַאפ םענייא ,ןשיט עטקעדעג יירד טלעטשעג

 ,גרַאווניילק םעד רַאפ -- ןטירד םעד ,ךעלקינייא יד רַאפ -- ןרעדנַא םעד
 יד ןיא ןעמ סטָאה גָאט ןטימ ןיא ןעװעג זיא סע שטָאכ .ךעלקינייא-רוא יד
 ףעלמעלפ יד .עלעג ,ענירג ,עיולב ,עטיור --- טכיל ןדנוצעגנָא רעטכייל
 םענענַאלעצרָאּפ םעד ןיא ,רישעג םענרעבליז םעד ןיא טלגיּפשעג ךיז ןבָאה
 ןָא טנָאמרעד ןבָאה סָאװ ,תוסוכ ןוא ןענייוװ ,ןלָאטשירק יד ןיא ,סעסעג
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 -עגנָא ןעוועג ןענעז ךעלכלעטשעג ןוא ךעלשיט עלַא ףיוא .רדס םוצ חסּפ
 ךילג רעװש םעד לָאזמ .טלָאװעג ןבָאה ןרונש יד .ןעמולב טלעטש

 עטַאט רעד זַא ;טרַאּפשעגנייא ךיז טָאה לּפמיג רעבָא ,םישובלמ עיינ ןָאטנָא
 טַאהעג טָאה'מ .עטָאּפַאק רעלָאטמַארפ ןייז ןיא גָאט ןטשרע םעד ןביילב לָאז
 םעד ןופ דליב ַא ןעמענּפָארַא ןלָאז סָאװ ,ןטסיפַארגָאטָאפ טלעטשַאב סנגייא
 טָאה לּפמיג .רעטעלב יד ןיא ןרעו טקורדעג טלָאזעג טָאה סע .טעקנַאב

 לָאז סָאװ .ןזח ַא ןוא יַאבַאר ַא רעטעּפש ףױא ןדַאלעגנייא טַאהעג וליפַא
 ןָאןבױא ןסעזעג ויא אבא .ךעלקיטש עשינזח טסַאג םעד דובכל ןעגניז
 ,לטיש ַא טכַארבעגניירא םיא ןבָאה לצעג ןוא לּפמיג .לוטש-רעטָאפ ַא ףיוא

 טָאה ןזייּפש יד ,םכידי ואש וצ טנעה יד ןסָאגענּפָא םיא ןוא רעסַאװ ּפעש ַא
 םעד רַאּפ טלעטשעגקעווא טָאה'מ .ןצַאט ענרעבליז ףיוא ןגָארטעגניירַא ןעמ

 ,דעמ ,קַאינָאק ,ןפנָארב ןסיז םינימה-לכ ,ןטַאלַאס ,ןטּפַאז-טכורפ ײלרעלַא ןקז

 -עג ךיז טָאה ןאבא .רעמינּפ עצרַאװש טימ תובקנ ןבָאה טנידַאב .ןראיווַאק
 ןוא םיקשמה רש רעד ,ןשוג ,ערפיטוּפ ,ףסוי ,הערּפ ּפָאק ןיא טרעטנָאלּפ

 םיא ךיז ןבָאה טנעה יד :טנָאקעג טשינ רע טָאה ןײלַא ןסע .םיפואה רש
 ןיז יד לפיוו .טעמרָאקעגנָא םיא טָאה ,רוכב רעד ,לּפמיג ןוא ,ןפרָאוװעג

 טָאה ,ןענייז יז רעוו םינמס ןבעגעג םיא ןוא םיא וצ טדערעג טשינ ןבָאה

 ױרעדנַא םעד ןוא םענייא ןשיװצ ןדיישרעדנַאנופ טנָאקעג טשינ ןקז רעד
 -פיוא רע טָאה ,ןעגנילק ןעמונעג טָאה ןָאפעלעט רעד סָאװ לָאמ סעדעי
 טנָאמרעד םיא טָאה סע .ןפױלטנַא וצ יװ ,סיר ַא ןָאטעג ךיז ןוא טרעטיצעג
 לייוו ַא ,לָאּפמַארפ רעביא ןגיולפעג ןענייז סָאװ ,ןענַאלּפָארע עשיצַאנ יד ןיא

 יװ םורַא-ןוא-םורַא ךיז טיירד זיוה עצנַאג סָאד זַא ,טכודעג םיא ךיז טָאה
 ןפיוא טשינ ןעייטש ןשיט יד זַא ,ןעמוקעגרָאפ םיא זיא דלַאב .לעזוראק ַא
 סיפ יד ןוא ּפָארַא ּפעק יד טימ ןעייג עלַא זַא ןוא ,קילעב ןפיוא רָאנ ,ליד
 יד ןוא ןּפמָאל עשירטקעלע עטרילָאק יד ןופ ןייש רעד ןגעק . . . ףױרַא
 ךיוי רעד ךָאנ .תמ א יב יװ ,לעג ןעװעג םינּפ ןייז זיא טכיל עקיברַאפ
 "עג ןוא עטכָאקעג יד ןגָארטנײרַא ןעמונעג ןבָאה ןטסניד עצרַאװש יד ןעוו
 ךיגרעדניא םיא טָאה'מ .ןרָאװעג טּפַאלשרַאּפ ןקז רעד זיא ,רעניה ענעטָארב
 דלַאב טָאה'מ .טעב ןפיוא טגיילעג ןוא רעמיצ:ףָאלש ןיא ןגָארטעגרעבירַא

 .רָאטקָאד ַא ךָאנ טקישעג ךָאנרעד

 עצנַאג רע זיא רעירפ .טעלפ-רעניה ןיא יו ןעוועג אבא זיא גנַאל ןכַאװ
 וליפַא טָאה רע .טײקפַאלש-ץיה א ןיא יו טלמירדעג ןוא ןפָאלשעג געט

 טָאה םישובלמ עסייוו ןיא ןירעטכעוו ַא .ןענעװַאד וצ חוכ ןייק טַאהעג טשינ
 וצ ןעמוקעג רעטעּפש זיא רע .טכַאנַאב ןֹוא גָאטַאב םיא רעביא טכַאװעג
 -ער יד רעבָא ,לעווש רעד רַאפ ןסיורדניא סױרַא וליפא זיא ןוא תוחוכ יד
 ןופ ריט ַא ןענעפע טלָאװעג טָאה רע .טרעדורוצ ןבילבעג םיא ןענייז תונוי
 דָאב ןיא ןיײרַא זיא רע ןעװ .קנַאש-רעדיילק ַא ןיא ןיירַא זיא ןוא בוטש ַא
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 זקָארשעג ךיז טָאה רע .ןעמוקוצסױרַא יװ טסואוועג טשינ רע טָאה ,רעמיצ
 ןופ ןעמוקעג ןענייז סָאװ תולוק יד רַאפ ,ריט רעד ןיא ןעגנילק םעד רַאפ
 סָאװ ,ןענישַאמ יד ןופ שינעצלירג םעד ןוא שיור םעד רַאפ ,לטסעקיָאידַאר
 ַא ןיא טריפעגקעוַא םיא טָאה לּפמיג .ןסיורדניא ןרָאפעגײברַאפ ןענייז
 רעד זיא טרָאד ךיוא רָאנ ,םייה רעד ןופ ליײמ ןעצ עכלעוו ,שודק-םוקמ
 טכיל יד .רעטלָאגעג ַא ןעוועג זיא שמש רעד .רעטלמוטעצ ַא ןבילבעג ןקז

 זיק ןעוועג טשינ ָאד זיא סע .ערטקעלע ןופ ןעװעג ןענעז תורנ הטש ןיא
 .ןעמערַאוווצנָא ךיז ןוויוא ןייק ,טנעה יד ןשַאװ וצ סַאפטנַאה ןייק ,ףיוה-לוש
 ןענעז םיללּפתמ יד .טצנעקעלבעג רָאנ ,טנװַאדעג טשינ טָאה ןוח רעד
 ארומ טָאה אבא .ךעלקילַאש יװ ךעלמיתילט עניילק ןיא ןעגנַאגעגמורַא
 ןופ ןכַאמ ליוו'מ זַא ןוא הלפית ַא ןיא טריפרַאפ םיא טָאה'מ זַא ,ןעמוקַאב
 . + + חרז הדובע ןַא םיא

 ףרָאװעג רעסעב טשינ זיא ןאבא ןוא רעבירַא זיא רעטניוװ רעד ןעוו
 לָאז'מ ,ןעוועג ךיילג רשפא טלָאװ'ס זַא ,ןעלמרומ ןעמונעג ןרונש יד ןבָאה

 עקנַארק רַאפ םייה ַא ןיא רעדָא ,םינקז-בשומ ַא ןיא ןקישקעװַא ןטלַא םעד
 אבא ןעוו ,לָאמניײא .ןעשעג סעּפע זיא סלָאמַאד דָארג רעבָא .עטמיילעג ןוא
 םיא טָאה סָאװ ,קַאז ַא ןעזרעד קיניײװעניא רע טָאה ,קנַאש יד טנפעעג טָאה
 ןענופעג רע טָאה ,טקוקעגניײרַא םיא ןיא טָאה רע ןעו .שימייה ןזיוועגסיוא
 םעד ,עטעּפָאק יד ,ןטפיטש לטסעק ַא :לָאּפמַארפ ןופ גייצעג-רעטסוש ןייז
 -רַאפ ךיוא ךיז טָאה'ס .לֶא יד ,לייפ יד ,גנַאװצ יד ,רעסעמ סָאד ,רעמַאה
 טשינ טָאה רע .,ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה אבא .ךוש רענעגיובעצ ַא טרעגלַאװ
 -קעװַא ךיז רע טָאה ,שינעלקנעווק ןגנַאל ךָאנ .ןגיוא ענעגייא יד טביולגעג
 -עגּפָא עמורק טימ ןערָאּפ ךיז ןעמונעג ןוא עלעקנעב-ןסופ ַא ףיוא טצעזעג
 רעווש רעד יװ ןעזעג ןוא ןעמוקעגניירַא זיא יסעב ןעוו .רעגניפ עטניואוו
 .טכַאלעצ ךיז יז טָאה ,בַארקש ןטרַאדרַאּפ ַא טימ ךיז טקסע ןוא טציז

 ,רָאנ ךיז ט'ריא -- .טגערפעג יז טָאה -- ?רעװש רעד טוט סָאװ --
 ...!טנעה יד ןדיינשעצ ,הלילח

 זיא רע .רעגעלעג ןייז ףיוא טלמירדעג טשינ רעמ אבא טָאה גָאט םענעי
 טיטעּפַא רעמ טימ ןסעגעג וליּפַא טָאה רע .טנוװָא ןזיב ,רענעוטרַאּפ ַא ןסעזעג
 ןענייז סָאװ ,ךעלקינייא-רוא יד וצ ןָאטעג לכיימש ַא ןוא ןוה לקיטש סָאד
 -רעד סנגרָאמוצ טָאה לּפמיג ןעוו .טוט עדייז-רעטלע רעד סָאװ ןקוק ןעמוקעג
 רעלָאּפמַארפ ענייז וצ טּפַאכעגוצ ךיז טָאה עטַאט רעד יו רעדירב יד טלייצ
 סָאד זַא ,ןזיװעגסױרַא דלַאב ךיז טָאה'ס רעבָא .טכַאלעג ייז ןבָאה ,םילכ

 רעבירַא ןענייז געט .האופר ַא ןקז םעד רַאפ זיא יירעטסוש וצ ךיז ןרעקמוא
 טכוזעגסיוא טָאה רע .שינערָאּפ ןייז ןופ ןרָאװעג דימ טשינ זיא אבא ןוא
 יז ןוא ,קנעש יד ןיא טרעגלַאװרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,ךיש ענעגנַאגעגסיױא
 לָאז'מ רעדניק יד יב ךיז ןטעב ןעמונעג טָאה רע .ןטכיררַאפ טװאורּפעג
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 טָאה ,ןָאטעג בילוצ םיא טָאה'מ ןעוו .םירישכמ ןוא רעדעל ןעגנערב םיא
 סָאװ ,ךיש עשרעדניק ןוא עשרעבייוו ,עשרענעמ עלַא ןטכָאררַאפסױא רע
 ,טדערעגפיונוצ ךיז ןיז סאבא ןבָאה חסּפ ךָאנ .זיוה ןיא ןבילבעג ןענייז
 ַא טַאטשרַאװ ַא טלעטשעגניײרַא ,לביטש ַא ףיוה ןיא ןעיובסיוא טזָאלעג

 ףטניט ,סעטיּפָאק ,רעדעל ןטרָאס עלַא טכַארבעגנָא ,עלעקנעב-רעטסוש
 רַאפ קיטיינ ןייז ןָאק סָאװ ץלַא ןוא ןטַאדוצ ,ןטשרַאב ,לגענ ,סרעטסיילק

 טיירג טשינ רעדניק סאבא ןעד ןענייז סָאװ .הכאלמ רעשרעטסוש רעד

 זןטַאט רעייז רַאפ ןָאט וצ ןעוועג
 זיא רע זַא ,ןריואוושעג ןבָאה ןרונש יד .טבעלעגפיוא טָאה ןקז רעד

 -פיוא ,לָאּפמַארפ ןיא לָאמַא יװ ,זיא רע .רעגניי רָאי ןצפופ טימ ןרָאװעג

 רעד וצ ןעמונעג ךיז ןוא טנװַאדעגּפָא ,גנַאגפיוא-ןוז טימ ךיילג ןענַאטשעג

 טימ לקירטש ַא ןופ סָאמ ַא טריקרַאמסיױא יינסנופ ךיז טָאה רע .טעברַא
 ,ןיסעב רַאפ טקיטרַאפעגסױא טָאה רע סָאװ ךיש רַאּפ עטשרע יד .ןּפונק
 סָאװ ,יסעב .םישודח ףיוא ןגָארטעגמורַא ןעמ טָאה ,רונש רעטסטלע רעד
 -עג טָאה ןריצַאּפש גנַאל טנַאקעג טשינ ןוא סיפ עכַאװש טַאהעג טָאה
 יװ ךיש עמעװקַאב עניֹזַא טַאהעג טשינ לָאמנייק ךָאנ טָאה יז זַא ,טהנעט
 ןיא ךיז ןבָאה ןרונש ערעדנַא יד .טכַאמעג ריא טָאה רעווש רעד סָאװ ,יד
 -עג ןענעז יז ךָאנ .סָאמ ַא ןעמענ טזָאלעג ךיוא ךיז ןוא ןעוועג אנקתמ ריא
 וצ זַא ,טסואוורעד ךיז ןבָאה םינכש עשיא'יוג יד ןעוו .ךעלקינייא יד ןעמוק
 רעטלַא רעיז םי טייז רענעי ןופ ןעמוקעג זיא החּפשמ-ןדיי רעכייר רעד
 טפַאשביל ןופ ,רעגייטש ןשיטייצרַאפ ןפיוא ךיש טיינ רע זַא ןוא רעטָאפ
 טימ םיא וצ ןעמוקעג ןענייז עקינייא ןוא ןלעמעג ייז סָאד זיא ,ךַאפ םוצ
 -שידיי ףיוא בלַאה ייז טימ טדערעגכרוד ךיז טָאה ןקז רעד .ןעגנולעטשַאב

 יד .ןעוועג ןח"אשונ ןעמעלַא ייב טָאה רע ןוא ,קנואוו ןפיוא בלַאה ,שטייט
 ןענַאטשעג גנַאל ןהעש ןענייז ךעלקינייא-רוא יד ןוא ןעלקינייא ערעגניי

 טּפַאלק עדייז רעייז יו טקוקעג ןוא לביטש םעד ןופ ריט רענעפָא רעד ייב

 יד רַאּפ טפיוקעג רע טָאה ,טלעג טנידרַאפ ןיוש טָאה רע תמחמ .ךעלקעלפ
 לטייט ַא טצינשעגסיוא וליּפַא טָאה רע .ךעלרעקוצ ןוא גייצ-ליּפש רעדניק
 ןכַאמ ןוא ינא הדומ ,תיב-ףלַא םױרַא רודיס ןופ ןענרעל ייז ןעמונעג ןוא
 .הכרב ַא

 טָאה ,לרעמעק ןיא ןטַאט םוצ ןיירַא לּפמיג זיא קיטנוז ַא ןיא לָאמנײא
 ןעװ .ןפלעהסורַא ןעמונעג םיא סַאּפש ַא ףיוא ןוא לברַא יד טצרַאשרַאפ
 ןעמוקַאב קשח ךיוא ייז ןבָאה ,טסַאגוצ ןעמוקעג רעטעּפש ןענייז רעדירב יד
 ןיא ןענַאטשעג ןיוש ןענייז קיטנוז גָאטכַארעביא .ןענָאק ייז סָאװ ןזייװ וצ
 ןסעזעג ןיז סאבא ןענייז ןסע ןכָאנ .ךלעקנעב-רעטסוש טכַא בוטש סאבא
 ןוא ,לָאּפמַארפ ןיא לָאמַא יוװ ,ינק יד ףיוא קעז טימ ,טַאטשרַאװ םעד םורַא
 -עג ,ןטפיטש טּפַאלקעג ,ךעלכעל טרעיובעג ,ןליוז ןטינשעג ןסיילפוצ-ףיוא
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 טּפעשעג ,טכַאלעג .,ןסיורדניא ןענַאטשעג ןענייז רעבייוו יד .ןעלפַאנק ןבָאש
 טלָאװעג טשינ ,טּפַאגעג ,טּפוטשעגפיונוצ ךיז טָאה גרַאװנילק סָאד .תחנ
 ןבָאה סע ןוא ןוז יד טנײשעגנײרַא טָאה ךעלרעטצנעפ יד ךרוד .ןטערטּפָא
 םעד רעביא ,ןסיורדניא .גיוטש ןלייז עמורק ןביוש יד ןופ ןגיוצעג ךיז
 זענעז'ס ןוא למיה רעקידחסּפ-ךָאנ ַא טרעיוהעג טָאה ,רעסַאװ םעד ןוא זָארג
 ףפישלגעז ןופ טלַאטשעג ןיא -- םנקלָאװ ןעמואוושעגמורַא םיא רעביא

 ,טרעשטיווצעג ןבָאה לגייפ .ןריטלזיו ,ןטנַאפלע ,סמיזעב ,ףָאש סעדַאטס

 -פיוא טָאה אבא .טרעטַאלפעג ןבָאה ךעלעגייפ-רעמוז .טמושזעג ןבָאה ןגילפ
 .ןגיוא עבירט ענייז טימ טקוקעגרעפַא ןוא ןעמערב עטכידעג יד ןביוהעג
 ,ּפמיג :ךעלרעטסוש ןביז יד ,םישרוי ענייז ןסעזעג ןענייז םיא ןבענ
 ןיוש ןענייז רָאה ערעייז .אנינח ןוא עּפיל ,לווייפ ,לדָאג ,לטיירט ,לצעג
 ןענייז ייז ,ןיינ .ןסַאּפ עלעג ייז ןיא ןבילבעג ןענייז'ס רעבָא ךעליורג ןעוועג

 ןבָאה יז .םירצמ רענַאקירעמַא םעד ןיא רענידנצעג ןייק ןרָאװעג טשינ
 ברע ןטימ טשימעגסיוא טשינ ךיז ןבָאה יז .םַאטש רעייז ןסעגרַאפ טשינ
 ןעמונעג לָאמַא טימ ןוא ,ןעמורב ,ןעלכרָאכ ןבױהעגנָא טָאה ןקז רעד .בר
 דיל רעלָאּפמַארפ עטלַא סָאד לוק קירעזיה-קָאטש ַא טימ ןעגניז

 עלעמַאמ ַא ןעוועג זיא לָאמַא
 -- .ךעלרעדניק ןעצ טַאהעג יז טָאה
 .ךעלרעדניק ןעצ ,דלַאװעג ,יוא

 ,עלעוולעוו ןעסייהעגיט עטסקעזיס
 ,צלעוונייז ןעסייהעג'ט עטעביז'ס
 ,עלאגח ןסייהעג'ט עטכַא'ס
 ,עלעוועט ןסייהעג'ט עטניינ'ס
 -- עלעדיי ןסייהעגיט עטנעצ'ס

 {לוק ןייא טימ עלַא טרעפטנעעגּפָא ןבָאה ןיז סאבא ןוא
 + . .1 עלעדיי ,דלָאװעג ,ייוװ



 הצע יד

 טשינ ןענייז תֹוחֹוּכ ערעזדנוא .קידִצ ַא טגָאז ריא סָאװ םעד ןגעק

 ךימָאל .תוגׂשה ערעזנוא רַאפ טשינ זיא ןייא טלַאפ יז סָאװ .תוחוּכ עדעייז
 םענעגייא ןיימ ייב ,אדבוע הוה ידידב זיא'ס .ךַאז ַא ןלייצרעד רעסעב ךייא
 ןרָאפעג ןיב ןוא קיצוצ ַא ןַאמרעגנוי ַא ןעוועג טלָאמעד ןיב ךיא .רעווש
 !רימחק ןייק טשינ בױא ןרָאּפ טנָאקעג ןעמ טָאה ןעד ּוװ .רימחק ןייק
 רע .ועכַאר ןיא טסעק ןסעגעג בָאה'כ ןוא רעװעכַאד ַא ןעוועג ןיא רעווש ןיימ
 לע'כ .זיוה סיורג ַא טריפעג םיא םייב ךיז טָאה'ס ןוא דיגנ ַא ןעוועג זיא
 ןעמ טַאה .םכידי ואׂש וצ ןשַאװ ןעגנַאגעג ךיז ןיב'כ זַא :לשמ ַא ןבעג ךייא
 יד .סייה ןייז ןלָאז ייז ןוויוא ןופ למעז יד טקורעגסױרַא טלָאמעד טשרע
 טָאה ךיוי רעד רעטנוא .עגר רעד וצ טנכערעגסיוא ץלַא טָאה ה"ע רעגיווש
 ענױזַא ֹוצ ןעוועג טניוועג טשינ ןיב'כ .רעייא עטרַאה ןבעגעג רימ ןעמ

 .סױרָאפ ןכָאװ ייווצ ףיוא טיורב ןקַאבעג ןעמ טָאה בוטש ןיא זדנוא ייב .ןכַאז
 ןופ רעסַאװ ןעקנורטעגוצ ןוא לבָאנק טימ לטפער ַא ןבירעגנָא בָאה'כ

 ענרעּפוק ,סעקמַאילק ענעשעמ :ץכרעריפ טיירב ַא ןעװעג זיא ָאד .םענורב
 יד ןבײרּפָא טומעג ןעמ טָאה לעװש יד רעבירַא זיא'מ רעדייא .סנקעב
 !עירָאקיצ טימ עװַאק ןעירברַאפ סָאד טנייה .עשוגָאר רעד ןיא לוויטש
 ןַא הזה-םלוע זיא יז ייב ןוא םידגנתמ ןֹופ טמַאטשעג טָאה רעגיווש יד
 .ןינע

 ,רחוסידלַאװ ַא ןדמל ַא ,דיי רעכעלרע ןַא ןעװעג זיא רעװש רעד
 ייווצ ןוא סקיב ַא טימ דלַאװ ןיא לביטש ַא טַאהעג טָאה'ר .ןובשח-לעב ַא
 תרובשּת טנעקעג טָאה'ר .םינלזג ןעוועג ןענעז טנגעג רעד ןיא םערָאװ ,טניה
 טָאה ,םיוב ַא ןיא לרעמעה ַא טימ טּפַאלקעגנָא טָאה'ר זַא .סָאװ-ךעסייװ ןוא
 ץירּפ ַא טימ ןליּפש טנעקעג טָאה'ר ,ורבּכ וכוּת זיא'ס יצ טסווועג רע
 ךיילג רע טָאה ,טייצ טונימ ַא טַאהעג טָאה'ר רָאנ יװ רעבָא .ךיוא ךָאש
 טירע .ענעשעק ןיא ןטלַאהעג רע טָאה תובבלה תבוח םעד .רפס ַא טנפעעג
 ןרעבליז ַא ןוא לציּפש ןעניטשרוב ַא טימ קוביצ-עקלויל עגנַאל ַא טרעכיורעג

 .ענרעבליז --- ךעלטייש ןוא םענעלעפ ַא טַאהעג רע טָאה קַאז-תילט ַא .לקעד
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 רענעטָארבעג ַא ןעוועג רע זיא סנטשרע :טַאהעג רע טָאה תונורסח ייווצ
 טָאה םידיסח יד .רעייפ ַא יװ טנערבעג טָאה'ר !דגנתמ ַא שטייט'ס .דגנתמ
 רבדל רוסא ןדיירוצסיוא טמעשעג טשינ ךיז טר'ע ןוא תֹּכ יד ןפורעג רע
 ,ןושל ןייז טרעהעג לָאמ עטשרעיס בָאה'כ זַא .ןײלַא םש לעב ןפיוא וליפַא
 ןוא לקעּפ'ס ןעמענ טלָאװעג בָאה'כ .רעטרעטיצרעד ַא ןרָאװעג ךיא ןיב

 טשינ טָאה יבר רעד רעבָא .טסקַאװ רעפעפ רעצרַאװש רעד וװ ןפיולטנַא
 ןטימ טשינ ,השא רעד טימ טַאהעג הנותח טסָאה .ךיז ןטג ןופ ןטלַאהעג
 טָאה'ר ןעוו .ץינעשזָאק יַאק ןרָאפעג טשינ ךיוא זיא ,רע טגָאז ,ורתי .רעווש
 קידצ ַא ןרָאװעג רעטעּפש ךָאד זיא ורתי .אלּפ ַא ןעוועג רימ זיא ,טגָאזעג סע
 !ץענ רעד רַאפ שיפ יד טשינ ּפַאכ רָאנ .םימּת

 רָאנ ,ןעמוקעגייב רע זיא תודימ עלַא .סעכ ןייז זיא ןורסח רעטייווצ רעד
 -עג טשינ רחוס ַא טָאה .ןרעוויידרעביא טנַאקעג טשינ רע טָאה סעכ םעד
 ןוא רעצעזנָא ןפורעג םיא רע טָאה ,ןשָארג םוצ ןוא טונימ רעד וצ טלָאצ
 רָאּפ ַא טכַארבעגּפָא רעטסוש ַא טָאה .ןעלדנַאה םיא טימ טלָאװעג טשינ
 ןופ טכַאמעג רע טָאה ,גנע וצ רעדָא זיול וצ ןעוועג ןענעז ייז ןוא לוויטש

 טָאה'ר .רָאה רעד וצ טקנוּפ ןייז טזומעג טָאה ץלַא .ךערָאּפ-ןוא-שַא םענעי
 יד ייב ,לידבהל ,יװ ןייר ןדיי ייב ןייז זומ'ס זַא .ּפָאק ןיא ןמונעגנירַא ךיז
 יַאק ָאטשינ ויא'ס יצ סעפעג'ס ןוא ּפעט יד ןזייוו ןסייהעג ךיז ןוא םיצירּפ
 ַא ןענופעג טָאה רע זַא ,לטרעוו ַא םיא ףיוא טגָאזעג טָאה'מ .עלעקנערּפש
 טָאה טָאטש יד .טַאהעג ביל םיא טָאה תיב-ינב'ס .ןזייאביר ַא ןיא המיגּפ
 ןענעז עלַא 1 ןידה תדימ ןטימ ןייג ןעמ ןַאק גנַאל יװ רעבָא .ײשּפָא טַאהעג
 ןעגנַאגעגרעדנַאנופ םיא טימ ךיז ןענעז םיפתוש יד .םיאנוש ןרָאװעג םיא
 לָאמ ןייא .ןטלַאהסױא טנָאקעג טשינ רעמ ןיוש טָאה רעגיווש יד וליפַא
 טירע .ןבעגוצקירוצ דלַאב ןסעגרַאפ ןוא ןעפ ַא יא ייב ןעילעג ךיא בַאה
 ךימ בָאה'כ .ָאטשינ זיא ןעּפ יד ןוא ןילבול ןייק ווירב ַא ןביירש טפרַאדעג

 ףבעגּפָא ןפָאלעג ןוא טגרָאבעג םיא ייב יז בָאה'כ זַא ,טנָאמרעד דלַאב
 טגנַאלרעד רימ טָאה'ר זַא ,ןוגרי ַאזַא ןיא ןלַאפעגניירַא זיא רע רעבָא
 זיא'ס רעבָא .ןלַאפרַאפ זיא םעלפ ַא טיג עטַאט ַא ןעוו ,אלימ זיא .שטַאּפ ַא
 סע טָאה רעגיווש יד .םעדייא ןַא ןשטַאּפ לָאז רעווש ַא רעגייטש רעד טשינ
 סע טָאה ךימ .שילש תועמדב טנייוועג טָאה עטיתינולּפ יד .טקנערקעגסיוא
 ךיז טסע רעװש רעד זַא ןעזעג בָאה'כ רָאנ !שער המ .טרַאעג טשינ דָארג
 םוצ טשינ ךייא טמענ ,רעווש :טגָאועג ןוא ןעגנַאגעגוצ ךיא ןיב .ףיוא
 .הרומג הליחמב לחֹומ ךייא ןיב'כ ,ץרַאה

 טָאה רע יװ ױזַא לייוו ,טהנעטעגנייא קיניײװ רימ טימ רע טָאה ךעלטנייוועג
 בָאה'כ .רענעזָאלעגּפָא ןַא ןעוועג ךיא ןיב ױזַא ,לציּפ ןדעי ףיֹוא ןעוועג דיּפקמ
 רָאּפ ַא ןבעגעג רימ טָאהימ .וװ טקנעדעג טשינ ןוא עטָאּפַאק יד ןָאטעגסױא
 לציּפ ַא ויא װעכַאר .ןָאטעגניהַא ייז בָאה'כ וװ טשינ סייווכ ןוא ןשָארג
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 ןיוש ךיא בָאה ,קרַאמ טייז רענעי ףיוא רעבירַא ןיב'כ זַא רעבָא ,עלעטעטש

 טַאהעג רעזייה עלַא ןבָאה װעכַאר ןיא .קירוצ געװ םעד טקנעדעג טשינ
 :גערפ ןוא ריט ַא ןפע'כ .טקוקעג טשינ ךיא בָאה םישנ יַאק ףיוא .הרוצ ןייא
 ,דיירעג ַא ןוא רעטכעלעג ַא טרעוו'ס ןוא !רעװש ןיימ טשינ ָאד טנױװ
 יװ געוו רעדנַא ןייק ףיוא ןייג וצ טשינ לָאמ ןייק גָאזוצ ַא ןבעגעג רימ בָאה'כ
 ךימ ךיא בָאה רעטעּפש .םייה ַא לביטש ןופ ןֹוא לביטש םוצ רעווש ןופ
 טלצרָאװרַאפ םיוב רעקיד ַא ןענַאטשעג זיא זיוה םרעווש םייב זַא ,טּפַאכעג
 ייס .רָאי טרעדנוה ייווצ ןייז טלַא טזומעג יאדווַא טָאה'ר .ףיט יװ םייוװ רעוו
 ךימ טָאה רעש רעד ןוא תקולחמ ןעמוקסױרַא לָאמ עלַא טגעלפיס ,יוװ

 י-- רֶצ טגָאז --- ךורב .ןדייר וצ רימ טימ ןָא רע טבייה לָאמ סָאד .ןטימעגסיוא
 .הרז"הדובע זיא סעכ זַא סייװ'כ .ןטעּכ רערעטיב ַא ןיביכ ז ןעמ טוט סָאװ
 ץלַא טרעוו'ס רָאנ ,הזגור יד רימ ןופ ןעלצרָאװוצסױא ןרָאי ןיוש טעברַאיכ
 ,ךיוא טלעװ רע ד ןיא טוג טשינ זיא'ס .תיתחת לואש ןיא קניז'כ .רעגרע
 ,םחל רּניּכ דע ןייגרעד טשינ לָאז'כ ארומ בָאה'כ .ןעגנילשגייא ךימ ליוו'מ
 רעד .רימחק ןייק ןעלעקזַאכ 'ר וצ רימ טימ טמוק ,ךיא רעפטנע ,רעווש
 זַא טסייװ וד -- .יירשעג ַא רע טוט --- !םדאדארפ .סָאלב טרעו רעװש
 ךיא בָאה ,תישאר ,םערָאװ ,קעװַא ךיילג ןיב'כ .ךעליבר ןופ טשינ טלַאה'כ
 -גנַאב לָאמ עלַא םיא טָאה'ס תמחמ ,ןעלדיזנָא ךימ לָאז רע טלָאװעג טשינ
 .םיקידצ ףיוא ןדיירסיוא לָאז רע טלָאװעג טשינ ךיא בָאה ,תינש .ןָאטעג

 .רימזוק יַאק ןרָאפ רימ ,ןורב :טגָאז ןוא וצ רע טמוק בירעמ ךָאנ
 רימ ז ןעיירב גנַאל ָאד ךייא ךיא לָאז סָאװ .רעטפעלּפעג ַא ןרָאװעג ןיביכ
 ַא ןעגנודעג טָאה'מ ןוא רעטניװ ןעוועג זיא'ס .רימחק ןייק ןרָאפעג ןענעז
 תקזחב ןעוועג זיא געוו רעד זַא .יינש ַאזַא ןלַאפעגנָא טַאהעג זיא'ס .ןטילש
 ןבָאה'ס .רעדלעװ יד ןיא ףלעװ ןסָאלעגמורַא ךָאנ ןענעז ןרָאי ענעי .הנּכס
 בױא :ןױש רֶע טָאה עבט ַאזַא רָאנ .ךיוא םיחצור 'אק טלעפעג טשינ
 ןעניז ןופ ,הלילח ,זיא'ר טניימעג טָאה רעגיווש יד .ןרָאפעג זיא ןרָאּפעג
 תליפח טגָאזעג ןוא ןשטַאלרַאב רָאּפ א ןוא רעטופ ַא ןָאטעגנָא טָאה'ר .ּפָארַא
 זַא רָאנ .שילרעטסיוא ןעמוקעגסיוא ךַאז עצנַאג יד זיא רימ רַאפ .ךרדה

 1 ךיילג רימ וצ רעוו זיא ,וצרעד רעווש ןטימ ךָאנ ןוא רימזוק יַאק ןרָאפ ןָאקיכ
 ךיז טעװ ָאד סָאװ סייו רעװ .טרעטַאלפעג ןוא טרעטיצעג בָאה'כ רעבָא
 ד ןָאטּפָא

 ,טרָאװ ןייק טדערעגסיוא טשינ רעווש רעד טָאה געוו ןצנַאג ןפיוא
 יד ןופ טמוק יינש רעד .ןינע ןַא ןיא יינש .טייצ עצנַאג יד טיינשעג טָאה'ס
 ,טלעװ רענעי ןופ חחונמ יד ךעלרעפמײשַאב טריּפשימ ןוא גלש תורצוא
 עגױזַא סעּפע םורַא ןפיֹול רעדלעפ יד ףיוא .דסח זיא סייוו ןוא ןיד ןיא טיור
 .טלַאטשעג ןייז טָאה לרעטילפ סעדעי זַא ,ןגָאז םיפוסולּפ יד .ןשינעלברעוו

 סנטייצרַאפ .ייווצ ,גָאט ַא טיינשיס .לכליּפש ַא יינש רעד זיא ןטייצ עקיטנייה
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 עצנַאג ןסקַאװעגסױא ןענעז'ס .דנַאנַא ךרוד שדוח ַא ןעיינש טנָאקעג טָאה
 .ןבָארגסױא טזמעג ךיז טָאה'מ ןוא ןטָאשרַאפ ןרָאװעג ןענעז רעזייה .רעגרעב
 רעטלע רעד ףיוא ןעמ טגירק סָאװ רַאפ .ךה ונייה ןרעװ דרע ןוא למיה
 ןליוה'ס טרעהעג ןעמ טָאה טכַאנייב .תוכייש ַא ץלַא טָאה'ס ? דרָאב עסייוו ַא
 -עגנָא ןענעז רימ 1 טניװ רעד טשיורעג ױזַא טָאה רשפא רעדָא .תויח יד ןופ
 -עג זיא רעווש רעד .רעניילק ַא םלוע רעד זיא רעטניו .תבש ברע ןעמוק

 -תיב ןיא ייטש'כ .טזָאלעגניירַא דלַאב םיא טָאה'מ ןוא םולש ןעמענ ןעגנַאג
 -נגעקַא לבַאּפַאק זיא רעווש רעד .טיוה יד רימ ףיוא טרעטיצ'ס ןוא שרדמ
 ןוא טרַאװ'כ .ףיִקּת ַא ןעװעג עבטב זיא'ר .ךיוא ןעלעקזַאכ 'ר ןדערוצ
 יירד רשפא טמיױזעגּפָא ךיז טָאה'ר .סיפ ןוא טנעה יד ךיז רימ ןפרַאװ'ס
 .ןליוק יװ ןענערב ןגױא יד .ךלַאק יװ ךיילב סױרַא טמוק רע .העש לטרעפ
 ןעוו : גָאז ַא טוט רע .ןעמערב עטכידעג ןוא דרָאב עגנַאל ַא טַאהעג טָאה רע
 היא סָאװ -- .םייהַא ךיילג ךיא רָאפ ,טכַאנרַאפ-גָאטיײרפ טשינ זיא'ס
 ןַא ןוא שּפיט ַא זיא יבר ןייד :טרעפטנע רע ןוא ,ךיא גערפ -- ?רעװש
 יד םיא ךיא טלָאװ ,ןקז יאק טשינ זיא'ר ןעו .גָאלוצ ַא רַאפ ץראה םע
 ןיוש רימ טָאה'ס .ליומ ןיא רעטיב ןרָאװעג רימ זיא'ס .טקילפעגסיוא תואּפ
 !רימחק עלעקזַאכ 'ר ןגעוו ןדער וצ ױזַא .ךַאז עצנַאג יד ןָאטעג גנַאב

 טָאה'ר -- !טגָאזעג יבר רעד ךייא טָאה סָאװ ,ךיא גערפ ,רעװש --
 דנַאנַא ךרוד גָאט טכַא .רעווש רעד טרעפטנע ,ףנוח ַא ןרעװ ןסייהעג רימ
 ןעוו .הזבנ ןטסגרע םעד וליפַא ,ףערט'כ סָאװ םענייא ןדעי ןענפנח ךיא לָאז
 בָאה'כ זַא ,טסואוועג רע טלָאװ ,השגרה לקיטש ַא טַאהעג טלָאװ יבר ןייד

 יב .סואימ תמחמ הצקומ זיא רימ ייב הפינח .ןיּפש ַא יװ הפינח טנייפ
 סייוו יבר רעד ,ךיא גָאז ,רעווש ,ט -- .חצור ַא יװ רעגרע זיא ףנוח ַא רימ
 םעט ַא טָאה'ר זַא רימ טביילג זהדימ עסואימ ַא זיא הפינח זַא טשינ ןעד
 :ערעדנַא יד ןכַאמ-לטב טשינ ןָאק הריבע ןייא ז םעט רעסָאװ -- ו ייברעד
 .ןיד סעד טשינ טושּפ ןעק רע

 ןיא ןעוועג טַאהעג טשינ ךָאנ ןיב'כ .רעטכָאקעגּפָא ןַא קעװַא ןיב'כ
 רעווש רעד :ןגָאז וצ ןסעגרַאפ בָאה'כ .הווקמ ןיא קעװַא ןיב'כ ןוא הווקמ
 זיא'ס .טשינ ךיא סייוו סָאװ רַאפ .הווקמ ןיא ןייג טשינ לָאמ ןייק טגעלפ
 טשינ םיא טָאהיס .ךיוא ןלדג לקיטש ַא ןעוועג זיא'ר .גנַאג רעשידגנתמ ַא
 ןעמ טָאה ,דָאב ןופ סױרַא ןיב'כ ןעוו .ןדיי ןשיוװצ ןָאטוצסױא ךיז טסַאּפעג
 ןטימ ןיא ךָאנ טכיל טשטנעבעג טָאה עלעקזַאכ 'ר .טכיל טשטנעבעג ןיוש
 .רעדנוזַאב טכיל טשטנעבעג טָאה ןיציבר יד .ןיציבר יד טשינ ,רע .גָאט
 .ןינע רעדנַא ןַא זיא סָאד רָאנ

 טַאלַאכ ןסייו ַא ןיא טייטש יבר רעד .ןיירַא שרדמה-תיב ןיא ייג'כ
 ךעלרעּפמײשַאב טעז'מ ,ןוז יד יװ טכייל םינּפ'ס .קידָאּפס ןסייװ ַא ןיא ןוא
 יהל ודוה :יירשעג ַא טוט רע .םינוילע תומלוע יד ןיא ןָא-טרַאּפש רע זַא
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 ןשטַאּפ טגעלפ יבר רעד !טנעװ יד ךיז ןעלסיירט -- ודסח םלועל יכ בוט יכ
 זיא םלוע רעד .תומצע תקירּפ .סיפ יד טימ ןעּפוט ןוא טנעה יד טימ
 טנווַאדימ .השעמ ישנא ,םיברוקמ ץלַא ,םידיסח ענעבילקעג רעבָא ,רעניילק ַא

 תבש-תלבק ַאזַא .םיעיקר עקוב ןענעז תולפת יד זַא שוחב ריּפשיכ ןוא

 ןּפַאטנָא טנָאקעג טָאה'מ .רימחק ןיא וליפַא טניואוועגייב טשינ ךיא בָאה
 ןוא טרעטיילעג ןרעוו תונויער יד ,ןעגייש ןגיוא עלַא .הווצמ לש החמיׂש יד
 רָארג כָאה'כ .ךיז ןבייה סיפ יד ,שממ .טרָא ןפיוא ןייטשנייא םיוק ןָאקימ
 יַאק .טקעדעגוצ ץלַא טַאהעג טָאה יינש רעד .רעטצנעפ םייב טנוװָאדעג
 דרע ןוא למיה .ךעלטכיל ןענערב יינש ןיא .רעזייה יַאק ,געטש יַאק ,געוו
 .רעכעד יד ףיוא ןגיל ןרעטש יד ןוא הנבל יד .ןסָאגעגפיונוצ יװ ךיז ןבָאה
 טשיג טסייוו ,רימזוק ןיא סטכַאנ-וצ-קיטיירפ םענעי ןעוועג טשינ זיא'ס רעוו
 ןפיוא קוק ַא וט'כ .אבה-םלוע ןופ טשינ ןיוש דייר'כ .זיא הוה-םלוע סָאװ
 יד םיא ןיא ךעלטנייוװעג .ןגיובעגנייא לקניוו ַא ןיא טייטש רע :רעווש

 ןַא ,קידהענכה סיֹוא רע טעז טציא רעבָא ,םינּפ ןפיא ןגעלעג תונדּפק
 רעד טגָאז שיט ןרַאפ .שיט םוצ רימ ןעייג ןענעװַאד ןכָאנ .שטנעמ רעדנַא
 רע טָאה ןענעװַאד ןכָאנ .רהוז ןוא ןיקילדמ המב בוטש-םירפס ןייז ןיא יבר
 ,ןיוש ןציז עלַא .סעקָאה ענרעבליז טימ עציּפושז עטלמילבעג ַא ןָאטעגנָא
 םולש טגָאז ,םױרַא טמוק יבר רעד .לוטש רעד ייב ייטש ,קענש ַא ,ךיא
 טכוזרַאפ ןכוזרַאפ רעבָא ,איצומה ַא ,שודיק טכַאמ רע .ליח תשא ,םכילע
 ?גנַאזעג ןעד זיא'ס .ןיחבשב רמזַא ןעגניז רע טמענ דלַאב ,תיזכ ַא םיוק רע

 ןעגניז םיכאלמ זַא ךיז טכוד'ס ןוא ביוט ַא יװ טעקרָאװ ,תועונּת טכַאמ רע
 ,ָאד טשינ זיא קידצ רעד זַא טעז'מ .שפנה תולּכ דע זיא תוקבד'ס .הריש
 רָאג סָאד ןעמ ןָאק יװ ?ןָא טרַאּפש רע ּוװ סייװ רעװ .למיה ןיא רָאנ
 טכוד ,זיא'ר .וימימ החמיש האר אל וז החמיש האר אלש ימ ? ןע'לשמ'סיוא
 רופצ ןק ןיא ,תולכיה ןיא ,ןביוא זיאר רעבָא ,ףיוה רערימזוק ןיא ,ךיז
 ןָא ןסעגרַאפ ןױש בָאה'כ .רעשל ןיא זיא גונעת רעד .דובכה אסכ םייב
 ,טשינרָאג ,ןיִא רָאנ ,רעװעכַאר ךורב טשינ ןיוש ןיב'כ ,ןילַא רימ ןָא ,רעוװש
 הדובע ַאזַא .טכַאנייב רעגײזַא סנייא ןעמ זיא שיט ןופ קעווַא .םירבא לוטיב
 טעװ חישמ ןעוו ןדייס .ןייז טשינ רשפא טעוװ'ס ןוא ןעוועג טשינ ךָאנ זיא
 .ןעמוק

 ןַא זיא הרות יד ןוא הרות טגָאז יבר רעד :רקיע םעד סעגרַאפ'כ ;ָאי
 -םולש םייב רעװש םעד טגָאזעג טָאה רע סָאװ םעד ןופ שטייטסיוא
 רעד טגערפ -- זקידצ ןייק טשינ זיא'ר זַא ןָאט דיי ַא לָאז סָאװ -- .ןבעג
 טיירד יבד רעד ,קידצ א רַאפ ןכַאמ ךיז רע לָאז :טרעפטנע רע ןוא יבר
 ,הימתב ןושלב זיא ,רע טגָאז ,יעב אתולצ אנמחר .רעױּפַאק רעביא ץלַא

 וט וד .השעמ יד זיא רקיע רעד !הנוװכ םלוע לש ונובד רעד ףרַאד סָאװ

 עטוג םענעי גָאז רָאנ ,סעכ ןיא ײז !סעכ ןיא ךעבענ טסיב .עקיניידיס
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 טסיב זַא ,ונ -- ,ןרקש ַא טסיב ארומ טסָאה .ברקמ םיא יז ןוא רעטרעוו
 ,למיה ןיא ןטַאט ןרַאפ 1 רקשמ וטסיב ןעמעוװ רַאפ זסָאװ זיא ,ןרקש ַא
 רעד ןוא ,הנווכ רעד ןופ הנווכ יד ייס ןיא הנווכ יד ייס טסייוו ךרבתי-םשה
 ןעד ןָאקימ .עלעטניּפ עטצעל סָאד ,הנוכ רעד ןופ הנוכ יד זיא רקיע
 סעדעי ןוא לרעּפ ךיז טיש לױמ ןופ ?הרות ַא סניבר םעד ןבעגרעביא

 יד ױזַא טשינ זיא'ס .םינפלו ינפל ןיירַא טייג ןוא רעייפ יװ טירב טרָאװ
 רמאיש דע ותוא ןיפוכ :טגָאז רע .לוק'ס ןוא תועונת יד יװ רעטרעװ
 טשינ טָאה ערהירצי רעד םערָאװ .ערה"רצי םעד ןעמ טניימ ,ינא הצור
 ןבעג טשינ םיא ןעמ ףרַאד .רובידה חוכ ַא זױלב טָאה רע .םירבא ןייק
 ,ןטליש טלָאװעג עקַאט טָאה רע .םעלב ןענַאטשרַאפ טָאה סָאד ןוא ,םירבא יד

 תוכז םעד ןיא ןוא ,טשטנעבעג ןוא חוכ ַא ןָאטעגנָא ךיז טָאה רע רַעבָא
 .ןעמיוצרַאפ --- םולב ןושל זיא םעלב .הרות רעד ןיא טנָאמרעד רע טרעוו

 טגערב רע ,אלא .םוטש רע טביילב ,ליומ'ס רצי םעד טמױצרַאפ'מ זַא
 יד טשינ םיא טיג'מ זַא .ןענערב רע לָאז -- רועב ןב -- זקינייוװעניא
 ...לטב רע טרעװ ,גנוצ

 צלַא ןסעזעגסיוא זיא רעווש רעד ! ןעיירב גנַאל ָאד ךייא ךיא לָאז סָאװ

 ןוא ןענעגעזעג ךיז ןיבר םוצ ןײרַא רע זיא סטכַאניוצ-תבש .תודועס יירד
 :רע טגָאז ?רעווש ,ונ :ךיא גָאז םייהַא געוו ןפיזא .העש ַא ןבילבעג זיא
 ..י!ַאװָא .דיי רעסיורג ַא זיא יבר ןייד

 טָאה רעטניװ ןטימ ןיא .תושפנ תנכס ןעװעג זיא קירוצ געוו רעד

 ןיא .טייצ-חסּפ יו ןפָאלעג ןענעז סעירק ,לסייוו רעד ןיא זייא'ס טצַאלפעג

 רָאנ ,שרעדנַא טשינ .טצילבעג ןוא טרענודעג טָאה הרירק רעצנַאג רעד

 קיטסניד זיב ןסעזעגּפָא ןענעז רימ .טגײלעגנירַא ךיז טָאה רבדילעב רעד
 ןָאק ןרָאפ .םידגנתמ ךַָאנ ןענַאטשעגניײא טרָאד ןענעז'ס .עמשטערק ַא ןיא
 ןָא טמענ'ס זַא טפייפ ןעמיוק ןיא .והובו והות זיא ןסיורד ןיא .טשינ ןעמ
 רָאנ ,ןדיייעטוג סיוא תונציל טכַאמ'מ .םידגנתמ ןביילב םידגנתמ .ליורג ַא
 טשינ טרעפטנע רע רָאנ ,ןענרעצרעד םיא ןוװרּפ ייז .טגייווש רעווש רעד
 םויה המ .ױזַא ןוא ױזַא :לבמיצ ןפיוא םיא טמענ'מ ,טרָאװ םורק ןייק
 טימ ץלַא ןוא .ןעלטרָאפ יילרעלכ טימ סױרַא ךיז טיירד רע רָאנ ז םימוימ
 ןסירעצ םיא יז ןטלָאװ ,ןעלעקזַאכ 'ר ןופ טמוק רע זַא ןסייוו יז ןעוו .ןטוג
 .רעקיטש ףיוא

 יבר רעד סָאװ ןָאטעג טָאה רעװש רעד !ןלייצרעד ךייא ךיא לָאז סָאװ
 ,סעכ ןופ ןעילג ןגיוא יד .ןרעזייב טרעהעגפיוא ךיז טָאה רע .ןסייהעג טָאה
 -רעד וצ יװ עקלויל יד בייה ַא טוט רע .דייר עכייוו רע טדער ןדייר רָאנ
 .חתפב ינעכ ךיז טעב ןוא ּפָארַא קירוצ יז טזָאל רע רָאנ ,ּפַאלק ַא ןעגנַאל
 רעווש רעד זַא װעכַאר ןיא םורַא ךיז טקוק'מ ןוא גנַאל טשינ טרעיוד'ס
 יטלעטש רע .םיאנוש יד טימ םולש טכַאמ רע .רענעטיבעגרעביא ןַא זיא
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 רעד ןיירַא טמוק'ס .לקעב ןיא פינק ַא םיא טיג ןוא שורבכע ןַא לגניי ַא ָּא
 זַא סייוזכ .עגָאלדָאּפ רעד ףיוא שטעלּפ ַא ןָא טסיג ןוא רעגערט-רעסַאװ
 סָאװ -- .רָאפ טשינ םיא טלַאה רע רעבָא ,ןבעל ןיא סע טײג רעווש םעד
 ַא ןָא ךיז טוט רע זַא טריּפשימ ןוא !ַאה ,טסָארפ ַא !לטנָאי 'ר ,ריא טכַאמ

 .הרובג ַא שממ זיא'ס .חוּכ

 ןרָאפ ןבױהעגנָא טָאה רע .ןסעכ סיוא ןרָאװעג רע זיא טייצ רעד טימ
 ַא ,שטנעמ רעכייוו ַא ןרָאװעג זיא רע .רָאי ַא לָאמ יירד ןעלעקזַאכ 'ר וצ
 רעד זיא סָאד םערָאװ .ןביילג וצ טשינ זיא'ס זַא ,בוט"גזמ ָאזַא ,טנעמיד

 ןעמענ ןָאק'מ ,ךוּפיה רעד יז טרעוו ,יז טכערב'מ ביוא :הדימ ַא ןופ רעגייטש
 וצ טשינ ,ןָאט :זיא רקיע רעד .הווצמ ַא ריא ןופ ןכַאמ ןוא הרבע עטסגרע יד

 רעטלע רעד ףיוא .ךיוא הווקמ ןיא ןייג ןבױהעגנָא טָאה'ר .ןטכַארטנײרַא ליפ
 -יטפ סעלעקזַאכ יר ךָאנ ןעוועג ןיוש זיא'ס .ךעלטיווק ןבעגעג םיא ןעמ טָאה
 ךיז ןעמ טכָאמ ,דיי אק ןייז טשינ ןָאק'מ זַא :ןגָאז לָאמ עלַא טגעלפ רע .הר
 ךיז ןעמ לָאז סָאװ רַאפ םערָאװ .ןעמ ז י א .ךיז טכַאמ'מ זַא ןוא ,דיי ַא רַאפ
 וקנעש ןיא יוג רעד טשינ ךיז טכַאמ סָאװ רַאפ ז ןכַאמ

 םייב דומחת אל רעד זיא סָאװ רַאפ !טגָאזעג לָאמַא טָאה יבר רעד
 ךיוא ףוס םוצ וטסעוו ,ןָאט טשינ טסעוו זַא ןוא ,טשינ וט םדוק לייוו ז ףוס
 גלָאפ זיא ,ןרעהפיוא ןלעװ תוואת יד זיב ןטרַאװ ןייג לָאז'מ .ןטסולג טשינ

 . . גנַאג ַא ךימ
 טכַאמ ,החמיׂשב טשינ טנעז ריא בוא .ןכַאז עלַא טימ זיא ױזַא ןוא

 ןביײהנָא טשיִנ וליפַא חמימ .רעטעּפש ןעמוק טעװ החמיש יד .ךעליירפ ךייא

 + + . ךָאנרעד טמוק הנומא יד :טרעקרַאפ .הנומא טימ



 רענעגירשעגקירוצ רעד

 א
 םענייא .ענעגירשעגקירוצ ָאד ןענייז'ס ז ןעלרעדניק ,טשינ טביולג ץֹע

 טליוו ץע .טָאטש ןיא זדנוא ייב טניואוועג טָאה'ר לייוו טנעקעג ןיילַא ךיא בָאה

 ַא ןיברוט ןיא זדנוא ייב ןעװעג זיא'ס .ןלייצרעד קנע ךיא לעװ !ןרעה
 זיא .טכַאדעג םענייק רַאּפ טשינ .טבַאדעג ךייא רַאפ טשינ .דיגנ ַא דיי

 םיא טסקַאוװ'ס זַא ,טגָאזעג ןבָאה םיריוטקָאד יד .ףַאלש-ןכוסמ ןרָאװעג רע
 ,ץלַאמש ןּפַאצ רעדעבמערַאװ יד ןיא ןרָאפעג זיא'ר .ץרַאה ןרעטנוא ץלַאמש
 הרפש ביױו'ס ןוא רעטלַא ןסייהעג ט'רע .ןפלָאהעג טשינ טָאה'ס רָאנ
 ןעװעג זיא יז .קידעבעל יװ ןגױא יד רַאפ עדייב רימ ןעייטש יז .האל
 ַא -- רע ןוא ,עטַאּפָאל ַא יװ ץרַאװש ,ןייב ןוא טוה .ןקעטש ַא יװ רַאד
 ןעװעג זיא יז .לדרעב קיכעליײק ַא ,לכייב ַא טימ ,רעלעה ַא ,רעקירעדינ
 טימ ,סעבַארקש רָאּפ ַא ןיא ןעגנַאגעגמורַא זיא יז רעבָא ,עטתידיגנ ַא
 ןַאקימ זַא טרעהעג טייז זַא .תואיצמ טכוזעג רָאנ ןוא ּפָאק ן'פיוא לַאש ַא
 יז זיא ,עקשטער ּפָאט ַא רעדַא ןרָאק לטסעמ ַא לוולַאװ ןגירק ףרָאד ַא ןיא
 טָאה'ר זיב ,רעיוּפ ןטימ ןעגנודעג גנַאל ױזַא ךיז ט'יז ןוא טומוצ קעװַא
 רימ סע לָאז יז ,יז טָאה טמַאטשעג .טסיזמוא בלַאה טזָאלעגּפָא ריא סע
 ַא ןוא רחוסךץלָאה ַא ןעוועג זיא רע .ץכעטניהעג ןטסגרע ןופ ,ןייז לחומ
 רעטעדב טיא ייב טפיוקעג טָאה סָאטש עבלַאה ַא .קַאטרַאט ַא וצ ףתוש
 טָאה'ר .גָאט ַא ןבעל וצ טָאהעג ביל דָארג ט'רע .ןעױב םוצ ץליהעג ןוא
 ענעזמעג ,עטָאּפַאק רעטקַאהעג ַא ןיא לָאמעלַא ,ףַארג ַא יװ טדיילקעג ךיז
 ביל טָאה'ר .ןלייצוצרעביא רָאה עדעי טמעקעגסיוא לדרעב'ס ,ךעלעוויטש
 רעבָא .ןענוגרַאפ טשינרָאג ךיז טָאה עכיטלַא יד .ךיוא טוג ןסע וצ טַאהעג
 טַאהעג ןרעג טָאה'ר .רעייטיוצ ןעװעג טשינ לכאמ ןייק זיא םיא רַאפ
 בצק טםייב ןרַאּפשניא ךיז טגעלפ בייו'ס ןוא ןגױא טימ ךעלכיַאי עטעפ
 ןיימ. לייוו ,גָאלוצ ַא רַאפ ןייב-ךרַאמ ַא טימ שיילפ טעפ ןבעג ריֹא לָאז רע
 הנותח טָאה'מ זַא ,ןטייצ עניימ ןיא ."ךעלדנער טימ ךיוי ַא ביל טָאה ןַאמ

 וטג'עג ןרָאי ענעי ךיז טָאה רעװ .טַאהעג ביל ךיז ןעמ טָאה ,טַאהעג

 זַא ,ןרעטלַא םעד ןיא טכָאקרַאט ױזַא ןעוועג ןיוש זיא האל הרפש יד רָאנ
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 למיה .רעהַא ןַאמ ןיימ ןוא ןיהַא ןַאמ ןיימ .ןטסיופ יד ןיא טכַאלעג טָאה'מ
 הבקנ ַא זַא ןוא ,טַאהעג ישינ ןייז ןבָאה רעדניק ןייק .רעטלַא ןוא דרע ןוא
 ,ןַאמ ןיא טפַאשביל עצנַאג יד ןיירַא יז טרַאּפש ,רעדניק יַאֹק 'שינ טָאה
 ןָאק רעװ רעבָא .דלוש ןייז זיא'ס זַא ,ןטלַאהעג דָארג ןבָאה םירױטקָאד
 1ןכַאז ענױזַא ןסיוו

 ןענעז'ס .טגױטעג טשינ טָאה'ס ןוא ףָאלש ןרָאװעג זיא'ר רוציקב
 זיאר .ןפלָאועג טשינרָאג טָאה'ס רָאנ ,םירױטקָאד עטסערג יד ןעמוקעג
 טָאה ןסעגעג .גָאט וצ גָאט ןופ ןעגנַאגעגנײא זיא א טעב וצ ןגעלעג
 טימ טלבעקעג םיא ט'יז .תוחוכ ןָא ןבילבעג זיא'ר רָאנ ,ָאי דָארג רע
 ,קנעד'כ .סָאװ ךעסיײװ ןֹוא סענַאּפעצרַאמ ןוא ךעלעבייט ענעטַארבעג
 ןיב'כ .רפס ַא טימ םיא וצ טקישעג ךימ טָאה ,םולשה וילע ,עטַאט רעד

 ןיא .קָארּפָאלש םענירג ַא ןיא עפָאס רעד ףױא ןגעלעג זיאר ןוא ןיירַא
 רָאנ ,רעטנוזעג ַא יװ טקוקעגסיוא טָאה'ר .טלַאטשעג ןייש ַא ,ןקָאז עסייוו
 טרערעג טָאהר .קױּפ ַא יװ ןָאלבעגפױא ןרָאװעג םיא זיא ךיוב רעד
 לביק ַא ןבעגעג רימ ןוא רפס'ס רימ ייב ןעמונעג טָאה'ר .טכַארּפעג ןוא
 ,לקעב ןיא ּפינק ַא ןוא

 ךיז ןענעז'ס .ט'ססוג רעטלַא זַא ךיא רעה םורַא געט רָאּפ ַא ןיא
 רעד ייב טרַאװעג ןױוש טָאה אשידק הרבה .טײלסנַאמ ןעמוקעגפיונוצ
 ייב ,לָאמש ראג ןטלַאהעג ןױש טָאאס ןעװ .ףַארט ַא טרעה טציא .ריט
 אפור רעד .אפור םעד ןעגנערב ןפָאלעג האל הרפש זיא ,המשנ תאיצי
 טקנערטימ זַא רָאנ .טָאג רעשיאיוג רעד יװ ןפלעה טנָאקעג ױזַא םיא טָאה
 טהעז יז ןוא אפור ןטימ טמוק יז .יורטש ַא ןיא ןָא ךיז ןעמ טּפַאכ ,ךיז
 ןוא לרעדעפ ַא טלַאה ,אשידק הרבח רעד ןופ יאבג רעד ,לדָאג רעזייל יו
 ףבױהוצּפָא םיא ןעװעג טיירג ןיוש זיא'מ .זָאנ רעד וצ וצ םיא טגייל
 ןעזרעד טָאה האל הרפש יד ןעװ .ןעמעלַא ךָאנ ןעוועג ןיוש זיא'ס לייוו

 -עגנָא ןוא דליװ ,ןרעװ ןעמ לָאז טיהַאב ,ןרָאװעג יז זיא ,ךיז טוט'ס סָאװ
 .טייוו יו טרעהעג טָאה'מ זַא ,רעמָאיעג ַאזַא ןוא תולוק ענױזַא ןכַאמ ןביוה
 ט'רע !ןבעל ט'רע !בוטש ןיימ ןופ סױרַא !םינלזג ,רעדרעמ ,םיחצור
 ,טײלסנַאמ יד ןגָאי ןעמונעג ןוא ץלָאה לטייש ַא טּפַאכעג טָאה יז !ןבעל
 ןוא תמ םוצ וצ ףיול ַא טוט יז .ּפָארַא ןעניז ןופ זיא יז זַא טניימעג טָאה'מ
 !ריד טימ ךימ םענ !רעביא טשינ ךימ זָאל :הללי ַא טימ ךיז טייגרַאפ
 עשילַאהעג ןיא ןיײגרַאפ ךיז ןוא ןעלסיירט ןוא ןפרַאװ םיא טמענ יז ןוא
 ךיילג יז טָאה'מ .רוּפיכ-םוי ןיא טשינ ןעמ טרעה סנױזַא סָאװ ןדלַאװעג
 ןיא יז רָאנ ,ןנימ"רב ַא ןעלקָאש טשינ רָאט'מ לייוו ,ןטלַאהּפָא טלָאװעג
 ףרָאװ ַא ךיז טוט יז .םינּפ ןיא ןדעי טגנירפש ןוא הער היח ַא יװ דליװ
 !ףיוא-ייטש ,רעטלַא :ןײרַא רעיא ןיא םיא טעשטיווק ןוא ןטיוט ןפיוא
 -עג ענױזַא ןופ ביוט ןרָאװעג טלָאװ רעקידעבעל ַא !רעטלַא !רעטלַא
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 טלָאװעג ןיוש טָאה'מ .טצַאלּפעג םיא טלָאװ רעוא ןופ לטייה'ס .ןעיירש

 ךיז רעטױט רעד טָאה לָאמַא טימ רָאנ ,ןסײרקעװַא יז ריא וצ ןפיולוצ
 .ןגירשעגקירוצ טַאהעג םיא טייז .ץפיז ַא טזָאלעגסױרַא ןוא ריר ַא ןָאטעג
 המשנ יד דלַאב טשינ טילפ ,טברַאטש שטנעמ ַא ןעוו זַא ,ןסיוו טלָאז ץע

 ןיא ןיירַא קירוצ ליװ ןוא רעכעלזָאנ יד ייב טלּפַאצ יז .למיה ןיא קעװַא

 ענעמונַאב טימ טיירש'מ זַא .טניואוועגוצ טרָאד ןיוש זיא יז לייוו ,ףוג
 -גייװעג .ףוג ןיא ןירַא קירוצ טפיול ןוא קערשרעד ַא ךיז יז טוט ,תולוק
 טשינ ךיז יז ןָאק ףוג ןקנַארק ַא ןיא לייוו ,ןביילב טשינ גנַאל יז ןָאק ךעל

 רענייא ַאזַא ןוא ,רעביא ןיוש טביילב יז זַא טפערט לָאמליײט רָאנ .ןטלָאה

 .רענעגירשעגקירוצ ַא זיא
 ןעמ זומ ,ןברַאטש וצ טרעשַאב זיא'ס זַא לייוו ,ןָאט טשינ סע רָאט'מ

 עלַא יװ שטנעמ ןייק טשינ רענעגירשעגקירוצ ַא זיא םעד ץוחַא .ןברַאטש
 ָאי ויא רע .ןוימדה םלוע ןפיוא ,טגָא'מ יװ ,םורַא טײג רע .ערעדנַא
 .רבק ןיא רעלייוװ ןעוועג ןיוש םיא טלָאװ'ס .ָאד טשינ זיא רע ןוא ָאד
 ןטימ ןענױאוו וליפא ןָאק רע .טסע ,טבעל שטנעמ רעד ,טרָאפ רעבָא
 ןעועג זיא ןילבול ןיא .ןטָאש ןייק טשינ טפרַאװ רע ,רעמ טשינ .בייו
 שרדמ תיב ןיא ןציז גָאט ןצנַאג ַא טגעלפ רע .רענעגירשעגקירוצ ַאזַא
 טגָאזעג טשינ וליפא ,רָאי ףלעווצ ןגיװשעגּפָא ױזַא טָאה רע .,ןגייווש ןוא
 לקעז ַא םיא ךָאנ ןבילבעג זיא ,ןברָאטשעג זיא רע ןעוו ןוא ,םיליהת יַאק

 ןרָאװעג זיא בייל'ס ןוא טליופעג טייצ עצנַאג יד טַאה רע לייוו ,רענייב
 .ןבָארגַאב וצ סָאװ ןעוועג טשינ טכער זיא'ס .בוטש

 םענעי ןופ .שרעדנַא סעּפע רָאג ןעשעג זיא ןרעטלַא םעד טימ רעבָא
 ךיז ,טדערעג ,ךיז וצ ןעמוקעג זיא'ר .רעסעב ןרָאװעג םיא זיא ןָא גָאט
 קירוצ םיא זיא ךיוב רעד .טשינרָאג רָאג יװ יֹוזַא סעּפע ,טלטרעוועג
 טשינ רעמ ןיא ץרַאה'ס זַא ,טגָאזעג טָאה רָאטקָאד רעד ןוא ןלַאפעגנייא
 ןעמוקעג זיא'מ .רעדער ףיוא ןעגנַאגעג זיא ןיברוט .סטעפ טימ ןסקַאװַאב
 זַא ןעלמרומ ןבױהעגנָא טָאה'מ .ןרעטלַא םעד ןקוקנָא טעטש ערעדנַא ןופ
 ןעײרשּפָא ןַאק'מ זַא לייוו .טייהרעקידעבעל ןשטנעמ טבָארגַאב אשידק הרבח
 ןענייז רשפא !ןעײרשּפָא טנעקעג ךיוא ערעדנַא ןעמ טָאה רשפא ,ןרעטלַא
 ןעמעלַא טָאה האל הרפש יד !טעלּפרעניה ןיא ןגעלעג ךיוא ערעדנַא יד

 ,אפור םעד טשינ וליפא ,טזָאלעגנײרַא טשינ םענייק רעמ ,טגָאיעגסױדַא
 טָאה יז ןוא טזָאלעגּפָארַא ןערָאּפש יד ,טרַאּפשרַאפ ןענַאטשעג זיא ריט יד
 רע זַא ,סורג ַא ןבעגעגּפָא טָאה הנכש ַא .ןָאטעג גנוטכַא םיא ףיוא טרָאד
 עניימ .ךובנכער ןיא ןיירַא טקוק .טקנירט ,טסע ,ףיוא ןיוש ךיז טצעז
 ןיא ןזיוװַאב ךיז טָאה'ר יװ שדוח יַאק קעװַא טשינ זיא'ס ,ןשטנעמ עביל
 יד ןיא ,לדרעב ןטמעקרַאפ ןטימ ,טנַאה רעד ןיא עלעקעטש ןטימ קרַאמ
 -מורַא םיא ,אבח:ךורב ַא ןבעגעגּפָא םיא טָאה'מ .ךעלעוויטש עטצוּפעג
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 ןױש טנעז ץע טניימעג טָאה ץע :טהנעט רע ןוא ,ןשטנואוועג ,טלגנירעג
 ןפילכרוד ךָאנ טעװ רעסַאװ ךס ַא !ךיז ױזַא טשינ זַאה ,רוטּפ עניימ
 ןעװ ריד טימ ןָאטעג ךיז טָאה סָאװ :םיא טגערפ'מ .קירב רעד רעטנוא
 ןתיוול ןסעגעג בָאה'כ +טרעפטנע רע ןוא זןעמעטָא טרעהעגפיוא טסָאה וד
 רעד ,לָאמעלַא ןעוועג רע זיא ץל קיטש ַא .עדרַאטשומ ןיא ןעקנוטעג ןוא
 -תיב ןיא טלטײקרַאפ םיא טימ ךיז ןוא ןפור טקישעג ןבָאה םיא לָאז בר
 ,טסואוועג טשינ רענייק טָאה ,טדערעג ןבָאה ייז סָאװ .בוטשןיד

 ַא ןבעגעג םיא טָאה'מ ,רעמ טשינ ,רעטלַא רעדיװ זיא'ס ,יװ ייס
 רעטערב טימ רעדיװ ןיוש טלדנַאה רע .רענעגירשעגקירוצ רעד : ןעמָאנוצ
 ןבָאה ייז לייוו ,זָאנ ַא טימ םורָא ךיז טיירד אשידק הרבה .רעצעלק ןוא
 לסיבַא ןעמ טָאה בױהנָא ןיא .עקרק רעד ייב לדנייב ַא ןקעלּפָא טלָאװעג
 ַא רעדיװ זיא רע !ארומ יד זיא סָאװ רעבָא .טַאהעג ארומ םיא רַאפ
 תבש .גונעג ןבילבעג ךָאנ זיא'ס רעבָא ,טקנערקרַאפ ךס ַא טָאה רע .רחוס
 ,למוג טשטנעב רֶע ןוא רפס םוצ ףיױא םיא טפור'מ .ןענעװַאד רֶע טמוק
 הדועס ַא ןכַאמ ןוא שדקה ןרַאפ ןייז רדנמ טעיר זַא ,טכירעג ךיז טָאה'מ
 טייג האל הרפש יד .קידנסיװ טשינ ךיז טכַאמ רע רָאנ ,םלוע םעד רַאפ
 זטייקיגילק ַא .זגורביקָאטש ןעמעלַא טימ זיא ןוא ענעזָאלבעגנָא ןַא םורָא

 -רַאפ ןרעװ ןשטנעמ .טָאטש ַא זיאמ .ןטױט ַא טכַאמעג קידעבעל טָאה יז
 טָאה רענייק רַאנ .ןעיירשקירוצ ךיוא ןוואורּפ רעבייוו ערעדנַא ןוא טפַאלש
 תומה-ךאלמ רעד טלָאװ ,ןעיירשקירוצ ןדעי ןענָאק לָאז'מ .ליומ ריא טשינ

 .דרעווש יד טגיײלעגקעװַא

 ,קַאטרַאט םוצ ףתוש ַא טַאהעג טָאה רעטלַא .השעמ ַא טרעה טציא
 -ייב םייב ןפורעג טשינ םענייק ןעמ טָאה ןטייצ ענעי .ןטרַאגנייװ קילַאפ
 רעד ,יװיייס .ץירּפ רעשידי ַא ןעװעג זיא קילַאפ רעד רעבָא ,ןעמָאנ
 רעד ,רעטלַא :ךַאז עשילרעטסיוא ןַא טלייצרעד ןוא בר םוצ טמוק קילַאפ
 .תופתוש ןופ טלעג ּפָארַא טעבנג רע .ּפָאק'יירד ַא ןרָאװעג זיא ,רענייז ףתוש
 ןּפטשסױרַא ,ןקילַאפ ,םיא לי ןוא ךעלקיטשיץנוק יילרעילכ טכַאמ רע

 ןגעלעג זיא שטנעמ ַא .ןביולגוצ טשינ ךיז ןָאק בר רעד .טפעשעג ןופ
 טשינ ךיז טגייל'ס ז רעלדניווש ַא לָאמַא טימ ןרעװ רע טעװ ,טייה ַאזַא ןיא

 ,ןגיל ַא ןטכַארטסױא טעוו סָאװ ץעמע טשינ זיא קילַאפ רעבָא .לכש ןפיוא
 רע .םַאלפ-אירעיפ רַאפ טדער רע ןוא ןפור ןרעטלַא םעד טקישימ
 טָאה רע .ןטייצ סיקסעיבָאס ךלמ ןופ תונובשח ענױזַא סעּפע סיוא טצַארק
 רָאנ ליוװ רע .טשער ַא ךָאנ םיא טמוק'ס .תועיבת טימ קעּפ עצנַאג

 ףיוא םיא טייג רע זַא ןעועג ךעבענ טָאה קילַאפ רעד .ןסעצָארּפ ןריפרַאפ
 רעד טשינ טפלעה'ס רעבָא .ררוב ַא ןעמונעג טָאה רע ןוא הסנרּפ רעד
 .ןטקַא ןוא ןריּפַאּפ ײלרעלַא טזייוו ןוא גנוצ רעד טימ טיירד רעטלַא .ררוב
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 דַאזװצ טלדנַאהעג גנַאל ױזַא טָאה ץע : ןהנעט ןוא ןיירַא ךיז ןגייל ןשטנעמ
 -רעביא ןַא זיא רע רעבָא !ןעמוקעג רױּפַאק לָאמַא טימ זיא סָאװ ,ןעמ
 גנַאל ָאד ךייא ךיא לָאז סָאװ .ןתקולחמ רָאנ טכוז רֶע .רענעטיבעג
 טּפעלשרַאפ ךיז טָאה רע ןוא םעצָארּפ ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה'ס 1 ןעיירב
 טָאה קילַאפ רעד .רצוא ןַא טסָאקעגּפָא טָאה'ס .קנַאב רעגנַאל רעד ןיא
 טשינ ןיוש קנעדעג'כ .ןברָאטשעג זיא'ר זַא ,ץרַאה םוצ ןעמונעג ױזַא ךיז
 יד .ףױה םוצ רעבירַא רָאג זיא קַאטרַאט רעד .ןענואוועג טָאה'ס רעװ
 ױזַא :ןרעטלַא םעד טגערפ בר רעד .לדה'לידב ןבילבעג זיא הנמלא

 ףױא טלעטשעג ךייא טָאה'ר סָאװ םלוע-לשיונובר םעד ּפָא ריא טקנַאד
 ךא טנוה ַא יװ טליב רע רָאנ זקידעבעל טױט ןופ טכַאמעג ןוא סיפ יד
 טדער רע .האל הרפש רָאנ .טָאג ןָאטעג טשינ טָאה סָאד :טרעפטנע
 רעטױט ַא ןעוועג ןש ןיב'כ .סלעוויענעי ןייק ָאטשינ זיאס :רעטייוו
 בר רעד .ןדעג ןייק טשינ ,םונהיג ןייק טשינ ,ָאד טשינרָאג זיא'ס ןוא
 .עגושמ ןעװעג עקַאט רע זיא רשפא .עגושמ זיא'ר וַא טניימעג טָאה
 ,דלודעג ץיטָאה

 .סעלָאּפ ןביז ןיא ךָאילש ַא ןעװעג זיא ,האל הרפש יד ,בייוו סָאד
 ַא סיוא טסקַאװ ,קעװַא ךיז טלעטש יז ואוו זַא ,ריא ןגעװ ןגָאז טנעלפימ
 ךיז לָאז יז ןעגנַאלרַאפ ןבױהעגנָא רעטלַא טָאה לֵאמַא טימ .טסימ ןפיוה
 .קעדרעביא ןרעטנוא זיולב טשינ זיא ,רע טגָאז ,בייװ ַא .ןריצ ןוא ןצוּפ
 טָאטש יד .סַאג רענילבול רעד ףױא ןריצַאּפש ריד טימ ןייג ליווכ
 טָאה חאל חרפש יד !טרַאורַאפ ןרעװ ֹוצ ױזַא .םָארָאדָאכ ןעגנַאגעג זיא
 ריא טימ טנַאּפש ןַאמ רעד ןוא דיילק ןטרָאק ַא ןעיינפיוא טזָאלעג ךיז
 ןוא ןעגנוי"רעדיינש יד טימ ןעמַאװצ טקַארט ןפיוא טנעלָאשט ןכָאנ תבש
 ףױא ןקוק טפױל סופ ַא ןוא טנַאה ַא טָאה'ס רעװ .ןעגנוי"רעטסוש יד
 ויא רע .ךיוא דרָאב יד ןערױשעגּפָא טָאה רע ,ךעלרעדניק .רעדנואוויזייב
 ןײק טשינ ןלעפ טנײה .סרוקיּפַא ןַא -- זסע טסייה יװ ,ןרָאװעג

 יד טלָאג ןֹוא רעצנעּפש ןצרוק א ןַא-טוט רעגיומש רעדעי .םיסרוקיּפַא
 .רעקייטּפא רעד :סרוקיּפַא ןייא ןעוועג זיא ןטייצ עניימ ןיא רָאנ .עדרָאמ
 -עגקירוצ טָאה האל הרפש יד ןעװ זַא ,טָאטש ןיא ןדער ןבױהעגנָא טָאהימ
 המשנ עדמערפ ַא ןיירַא םיא ןיא זיא ,טעברױטױט םייב ןרעטלַא ןגירש
 ,טברַאטש שטנעמ ַא זַא .רעטשרעדנַאעגרעביא ןַא ןרָאװעג זיא רע ןוא
 ָאד ןענעזיס ןוא ,טסייװ רעװ רעדָא ,םיבורק ןופ תומשנ ףיונוצ ךיז ןעילפ
 ןטלַא םעד ,רעצינשיוו ששירָא 'ר טגָאזעג טָאה ױזַא ,ךיוא תומשנ עטכעלש
 רעד ןעװעג טשינ זיאס .תמא ןעװעג עקַאט זיאס .דימלת ַא סבר
 טקוקעג ,שרעדנַא טכַאלעג ,שרעדנַא טדערעג טָאה'ר .רעטלַא רענעגייא
 ךיז טָאה רע זַא ןוא רעבײװ ףױא ןקוק ןבױהעגנָא טָאה'ר .שרעדנַא
 .בייל ןכרוד רעדיוש ַא רעבירַא זיא ,קילב ןטימ ןצעמע ןיא ןסעגעגנייא
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 ךיז ט'רע .סרוקיפא ןַא ןרָאװעג זיא רע ,ָאי זַאה ,ךיא טלַאה ואוו

 ביס טָאה בײהנָא ןיא .לבעּפ ןטסנימעג םעד טימ ץ'רבח ןעמונעג
 זַא ןעוועג ךעבענ זיא יז -- יאנג ןייק וצ ןייז טשינ ריא לָאז'ס .טלקָאשעגוצ
 ןעמוקעג זיא ָאד רָאנ .טעקבמָאבעגוצ יז טָאה ,טגָאזעג ט'רע סָאװ .סקָא
 ;רעטסעװש ַא וצ יז זיא ןעמוקעג .עשרַאװ ןופ עטנױשרַאּפ ַא ןרָאפ וצ
 זיא ןַאמ רעד .טייל יַאק ןעוועג ישינ ךױא זיא ןילַא רעטסעוװש יד ןוא
 טָאה'ר .םירעױּפ יד טלָאגעג רע טָאה גָאטײקרַאמ ןיא ןוא רערעש ַא ןעוועג
 טַאהעג טָאה'ר .ןענױשרַאּפ עגנירג ןענייז ענױזַא .ךיוא רעדָא ןגָאלשעג
 טָאה'ר .טרעשטיווצעג גָאט ןצנַאג ַא ןבָאה ייז ןוא ךעלעגייפ טימ גייטש ַא
 יד .רָאה יד ןרױשעגּפָא טשינ טָאה בייװ סָאד .ךיוא טנוה ַא ןטלַאהעג
 רעד טסײװ ,ןעװעג זיא ןַאמ רעד רעװ .השורג ַא ןעוועג זיא רעטסעװש
 טצוּפעגסיוא עשרַאװ ןופ ןעמוקעג זיא יז .יַאטלוה ַא אמתסמ .,רָאי ץרַאװש

 ַא וטקוקעגמוא ריא ףיֹוא ךיז טָאה רעװ רַאנ ,גינָאה ןיא ןוא גיסע ןיא
 ךעלבייו יד ןזיועג טייז .ךיוא םיזעב ַא ןָאטנָא ןעמ ןָאק דיילק ןייש

 ןעמוקעג .סעקטיימ יד וצ ,ןָאיסימָארּפ ,טלקעהעגוצ ,ןקָאז עגנַאל טָאה יז זַא

 ןיא ןלַאפעגניײרַא זיא רעװ ןוא ,ּפָאק ַא ןעיײרדרַאפ ןצעמע ,םינּפַא יז זיא
 רעטלַא זַא טָאטש ןיא טרעהעג טָאה'מ זַא .רעטלַא ?ךעלעטנעה עריא

 יד טביולגעג טשינ ןעמ טַאה ,ןירעגעװש סרערעש םעד טימ ּפַא ךיז טיג
 ךיז סרעדניש ןוא סרעדנַאב וליפא ןבָאה ןרָאי ענעי .ןרעױא ענעגײא
 -יבעגרעביא ןַא ןעוועג זיא רעטלַא רעד רעבָא .הלעמ רעד ןיא ןטלַאהעג

 ,השוב יד ןרױלרַאפ טָאה'ר ,ןרעװ ןעמ לָאז טמרישַאב ןוא טיהַאב .רענעט
 רעטצנעפ עלַא ןופ ןוא קרַאמ ןרעביא השורג רעד טימ ןעגנַאגעג זיא'ר
 קעװַא זיא'ר .קעלק ןגיּפשעג ןוא טרעצומשעג ןוא טלטייטעג ןעמ טָאה
 ןענעז טרָאד .עטרעױּפ ַא טימ רעױּפ ַא לידבהל יװ ,קנעש ןיא ריא טימ
 .ךָאװטימ ןטימ ןיא ןייװ טפיוועג ןוא ןסעזעג ייז

 יד זַא ןענַאטשרַאפ יז טָאה ,טרעהרעד סָאד טָאה האל הרפש יד ןעו
 טימ יז טלדיז רע רָאנ ,קנעש ןיא ןפיול וצ טמוק יז .קיטרַאפ זיא ךָארב
 -עג'ס ריא ןופ טכַאמ ,ערדנָאילפ יד ,עדמערפ יד .ךיילגוצ עטָאלב רעד

 רעד רַאפ הּפרח ןייק טשינרָאג טסָאה :םיא וצ ט'הנעט האל הרפש .טעּפש
 לחומ רימ סע טלָאז ץע) טלעװ יד רימ לָאז :טרעפטנע רע ןוא ?טלעװ
 :רענעי ֹוצ גָאז ַא טוט האל הרפש .טֹורעג ןבָאה ןדיי יד ואוו ןשוק (ןייז

 לו רעקנעש רעד .ךיוא רעניימ +ּפָא טרעפטנע יז ןוא ,ןַאמ ןיימ זיא רע
 -רַאפ זיא הבקנ ַא ןעװ .סיֹוא ךיוא םיא טצעגייש'מ רָאנ ,ןשימניירַא ךיז
 םיא ףיוא זיא יז ןױשרעּפסנַאמ ןטסגרע ןופ רעגרע יז זיא ןברָאד
 ןיב'כ .ןקָארשרעד ריא רַאפ ךיז טָאה'ר זַא ,גױצ יד ,ױזַא ןסעזעגפיוא
 ןָאטעג ּפַאכ ַא טָאה יז זַא ,טלייצרעד טָאה'מ רָאנ ,ייברעד ןענַאטשעג טשינ
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 ןרָאװעג זיא'ס .עשרַאװ טשינ זיא ןיברוט .ןפרָאװעג םיא ןוא לטרעווק'ס
 םעד טקישעג ןוא טשימעגניירַא ןיוש ךיז טָאה בר רעד .עכָאטַאמוס ַא

 יד טימ טעשַארטס להק .ןעמוק טשינ ליװ רע רעבָא ,ןרעטלַא ךָאנ שמש
 רע  .ָאװטסלַאשטַאנ טימ טכָאקעגסיוא זיא רע רעבָא .(םרח) תויתוא יירד
 -עגסיוא סָאד זיא ןכָאװ רָאּפ ַא ךָאנ .ריױּפַאק ןָאט ןוא ןגירק רָאנ ךיז ליוו
 ץיז טעװס זַא ,טנײמעג ןוש טָאה'מ ןוא ןרָאפעגקעװַא קיטש ענעסַאל
 טכַארט רענעגירשעגקירוצ רעד יװ ךָאװ ןייק טשינ טרעיוד'ס רָאנ .ליטש
 טָאה'ס וַא ,ןגיולפעג"טשינ ןגיוטשעגיטשינ ,ונלוק עמש ַא בייוו םעד סיוא
 זַא ןוא ,האיצמ עדליוו ַא ,ןילָאװ ןיא דלַאװ ַא ןפיוק וצ טכַאמעג םיא ךיז

 רע זַא טגָאז רע .טלעג עצנַאג'ס ףױנוצ טמענ רע .ןרָאפ ךיילג זומ רע
 םיא ןענָאק ןטנערוקנַאק יד םירָאװ ,גנוריצ סבייוו'ס ןענכשמרַאפ וליפא זומ
 ןשטנעמ .דרעפ ייווצ טימ עקשטירב ַא ןײא-טלדנַאה רע  .ןּפַאכסױא ךָאנ
 ,בייוו'ס טנרָאװ'מ ןוא ךַאז עמורק ַא ןַאטוצּפָא ךיז טיירג רע זַא ,ןּפַאנשרעד
 ,שעװ ןייא םיא טקַאּפ יז .דיי ןטוג ַא ןיא יװ םיא ןיא טביולג יז רָאנ
 ריא רע טיג ,קעװַא טרָאפ רע רעדייא .סטכַאמעגנייא ,ךעלדניה ,םישובלמ
 -גָאט-טכַא רעביא .ןעלסקעוו יירד ָאד ןעגיל'ס :טגָאז רע ןוא לטכַאש ַא
 זיא רע .בר םוצ יז טימ ײג ןוא ןעלסקעװ יד סױרַא םענ קיטשרענָאד
 טדעררַאפ ריא ט'רע .טלעג טגיילעגנייא םיא יב זיא'ס .שילש רעד
 טירע .טביױלגעג ץלַא םיא טָאה יז ןוא ךעלעדייר עטַאלג ענייז טימ ןייצ יד
 .ןרָאפעגקעװַא זיא ןוא דרעפ יד ץימש ַא ןָאטעג

 טמענ ןוא לטכַאש סָאד בייוו'ס טנפע קיטשרענָאד גָאט-טכַא'רעביא
 טרעטנימ'מ .תושלח טלַאפ ןוא יײרשעג ַא סױרַא טזָאל יז .טג ַא סױרַא
 זיאס :טגָאז ןוא קוק ַא טוט בר רעד .בר םוצ קעװַא טפיול יז ןוא ּפָא יז
 טָאה'ס סָאװ  .ןפרַאװרעטנוא רעדַא ןעגנעהנָא ןעמ ןָאק טג ַא .ןלַאפרַאפ
 הרפש יד .ןלָאמסױא קנע ץע טנָאק ,ןיברוט ןיא ןָאטעג גָאט םענעי ךיז
 טשינ םיא ךיא בָאה סָאװרַאפ :ןעיירש ןוא ןקַאב יד ןּפינק טמענ האל
 ןיא טכוז יז .זיא רע ואו ןעמעננייא רע לָאז הריגּפ יד זןרגּפ טזָאלעג
 זיאס .לכיטנרעטש ריא וליפא ,ןעמונעגקעװַא ץלַא טָאה'ד ןוא בוטש
 ןביושעגּפָא רע טָאה זױה ןפיוא ןוא זױה סָאד רָאנ ןבילבעג טשינרָאג
 ט'רע .טיײרגעגוצ שירעגילק ץלַא טָאה'ר .קעטָאּפיה ַא רערעש םעד
 ץֹוחַא טזָאלעגרעביא טשינרָאג טָאה רע .טנעיער ןטימ תחאידי טכַאמעג
 עטופ ַאזַא ךָאנ ןעמ טלָאװ סנטייצרַאפ .ךעלקנעב יד טימ ךעלקנעש יד

 ןעועג זיא'ס .תופיקת טַאהעג ןדיי ןבָאה לָאמַא .םיחילש טקישעג לארשי
 רעבָא .ענוק רעד וצ ןדנובעגוצ בארד ַאזַא טָאה'מ ןוא ענוק ַא שילָאּפ ןיא
 -עגרעטנוא ןעמעלַא טָאה רע .ןסחי רעּפַאנק ַא די ַא זיא םינװי יד יב
 יז טגערפ ןוא בײװ ןייז טימ רערעש םעד טפור בר רעד .ךױא טשרוח
 .טשינרָאג ןופ ןסייוו יז זַא ןרעווש ייז רָאנ ,זיא לרַאּפ ענהפירט סָאד ואוו

57 



 רעד  ,עקירעמַא ןייק קעװַא רשפא ,עשרַאװ ןיא רשפא ,ןילבול ןיא רשפא
 ןרעטלַא ט'רע זַא ,בתכ ַא טזייוו רערעש רעד ןוא קעטָאּפיה ןפיוא טגערפ בר
 ןיפערג ןיב ךיא יװ ןעײל וצ טלעג טַאהעג ױזַא טָאה רע .טלעג ןעילעג
 ַא רַאמ וטָאג רַאפ ארומ ןעד ןבָאה טייל עקיזָאד יד רעבָא .ליוװישזדַאד
 טלַאװ שטנעמ רעד ךיילג .עמַאמיעטַאט ןפױקרַאפ יז ןלעװ לבור רָאּפ
 יןעזעג טָאה האל הרפש יד .ןרָאי ערעייז ייוו ןוא דניו ,קיביא טבעלעג
 ךיז טָאה יז .קנַארק ןרָאװעג יז זיא ,ןײרַא דָאב ןיא טריפעג יז טָאה'מ זַא
 טשינ טָאה יז .ןייטשפיוא טלָאװעג טשינ רעמ ןוא טעב ןיא טגײלעגנירַא
 ךיז יז טמענ ָאד ןוא תוללק עטױט טימ םיא יז טליש ָאד .ךיוא ןסעגעג
 טשינ םיא בָאה'כ .דלוש ןיימ זיא'ס :ןרעטיב ןוא ןירַא ץרַאה ןיא ןּפַאלק

 .סטוג-טשינ ַא ריא ןיא ןסעזעג טלָאוװ'ס יו טנייוו ןוא טכַאל יז .ןָאטעג ןגינעג
 .טשינ טזָאל להק רָאנ ,הריד רעד ןֹופ ןפרַאװסױרַא יז ליֹוו רערעש רעד

 ךָאנ .לביטשיםעדיוב ַא ייב ןבילבעג זיא יז .טכיילגרָאפ זיא'ס יװ ךיז טָאהימ

 יד רעביא קַאז ן'טימ ןייג ןעמונעג ןוא ךיז וצ ןעמוקעג יז זיא ןכָאװ רָאּפ ַא
 -סיוא ריא ףיוא טצַארקעגפיונוצ זיא'ס יװ טָאה יז .ליבסנַאמ ַא יו רעפרעד
 ,םיכודיש טדערעג ריא טָאה'מ .טגיוטעג דָארג יז טָאה לדנַאה םוצ .שינעמוק

 יז .ןרעטלַא ןופ רָאנ יז טדער ,טטערט יז ןעמעוו .ןרעה טשינ ליװ יז רָאנ
 טגָאז ,ליטש .ַאש .רעױא ןיא רעסַאװ ַא טרעוו'ס זַא ,ליפוזַא ךיז טגָאלקַאב
 .טלעג ןייז רָאנ ,םיא טשינ טניימ ענעי .רימ וצ ןעמוקקירוצ ךָאנ ט'רע ,יז
 ןא הנ .ןציוש ץזַאל םיא יז טעװ ,ןקידיילסיוא ץלַא םיא ייב טייז זַא
 יז ןוא ,יז ןעמ טגערפ -- !עגירדעקסַאילפ ַאזַא ןעמענקירוצ טסעװ וד
 .רעסַאװ'ס ןעקנירט ןוא סיפ יד ןשַאװ םיא לע'כ .ןעמוק רָאנ רע לָאז :טגָאז
 יװ ,סנעלָאװ ,טנוויל טלמַאז יז ןוא טרעפוק ַא ןבילבעג טַאהעג ריא זיא'ס
 לָאמַאכָאנ םיא טימ יז טעװ ,ךיז יז טמירַאב ,ןרעקמוא ךיז טירע זַא .הלּכ ַא
 ַא סָאד ןעמ טפור טנײה .רעיטשסיֹא ריא זיא סָאד ןֹוא ןבָאה-הנותח
 ,שינעדנעלברַאפ ַא ןסייהעג סָאד טָאה ןטייצ עניימ ןיא רָאנ ,שינעבילרַאט

 .סורג ַא ןעמענּפָא יז טפױל ,טעטש עסיורג יד ןופ טמוק'ס רעװ
 -ַאב טשינ םיא טָאה רעניײק רָאנ !ןרעטלַא ןיימ טנגעגָאב רשפא טסָאה
 רערעש רעד .ט'דמשיעג ךיז טָאה'ר זַא ,םש ַא טכַאמעג רָאג טָאה'מ .טנגעג

 קעוַא זיא ןוא טפױקרַאפ ץלַא טָאה בייוץס ןוא ןברָאטשעג לייוורעד זיא
 ליחורעד .לרעטסעװש ןקידעקצַאצ םעד ֹוצ קעװַא יאדװַא .ןיברוט ןופ
 םעד ןופ ןרעה טשינ לָאמנייק טע'מ זַא טניימעג טָאה'מ .ןרָאי יד ןפיול
 .סוארָאפ טשינ ץיטּפַאכ רָאנ ,ךוד סרעטלַא

 -קנַאב ןפיוא ןגעלעג זיא האל הרפש יד יװ גָאטײב תבש לָאמנייא
 -- (טנעקעג טשינ יז טָאה שמוח-שטייט'ס ןענעייל) טלמירדעג ןֹוא טעב
 והאל הרפש ָאד טניױאװ .רענלעז ַא ןיירַא טמוק'ס ןוא ריט יד ךיז טנפע
 סָאד וטזיב !טנעײל ןוא ריפַאּפ ַא סױרַא טמענ רע .ךיא ןיב סָאד ,ָאי
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 ,היירק יװ סייוו טרעװ יז .ךיא ,ָאי !רעטלַא קינעשַאמ ַא םענייא ןופ בייוו
 עביל עניימ .רעשטעמלָאד ַא טפור'מ ןוא טשינ יז ןָאק ןדער שיסור ןייק
 םיא טָאה'מ ןוא בנג ַא ןרָאװעג רָאג זיא רענעגירשעגקירוצ רעד ,ןשטנעמ
 ןיא ןוא ןילבול ןיא רע זיא ןסעזעג .הסיפת ןיא טצעזעגניירַא ןוא טּפַאכעג
 ווירב ַא ןריפקעווַא לָאז רע רענלעז ַא טפיוקעגרעטנוא רע טָאה לַאנימירק
 ףױא -- וסע ןעמ טפור יװ -- טַאולָאס רעד זיא ןרָאפעג .בײװ םוצ
 .טשינ ךיא סייוװ ,הסיפת ןיא טלעג ןעמונעג טָאה רעטלַא ואװ .ביולרוא
 ווירב םעד בָאה'כ .ערָאנ רעד ןיא ןטלַאהַאב ץעגרע סע רע טָאה אמתסמ
 טָאה'ר וַא ,טגָאזעג ןבָאה טנעיילעג םיא ןבָאה סָאװ יד רָאנ ,טנעיילעג טשינ
 הרפש :בייוו םענעזעוועג םוצ טביירש רע  ,ןייטש ַא ןכַאמיךייוו טנָאקעג
 ײצכ !עװעטַאר !עװעטַאר .ריד ןגעק טקידנױרַאפ ךימ בָאה'כ ,האל
 :ענעי .טיוט רעד רעסעב ןיוש זיא ,ןבעל וצ ױזַא רעדייא .טכיל ַא יװ סיוא
 -רעביא ,ןעמונעגוצ ץלַא םיא טָאה ,ןירעגעווש סרערעש םעד ,אתבלכ יד
 לטעטש ןיא .ךיוא טרסמעג יאדֹוװַא םיא ט'יז .ליוה-ןוא-טעקַאנ טזָאלעג

 םיא טָאה'מ וןפלעה םיא ןעמ ןעק סָאװ רעבָא ,ךָאקעג ַא ןרָאװעג זיא
 הק יד האל הרפש יד רעבָא .תוינשמ ןענרעל רַאפ טצעזעגניירַא טשינ
 ,דלוש ןייז טשינ זיא'ס .סעקמַאילק יד ּפָא טסייר ןוא םיסנרּפ יד וצ טפיול

 ךרוד סױרַא יז טפרַאװ'מ .טײקּפָאלש רעד ןופ ץלַא זיא'ס .יז טיירש

 -סיוא טַאהעג טשינ ךָאנ ךיז טָאה יז .רעטצנעפ ןכרוד יז טכירק ,ריט רעד
 רָאנ זףאונ םעד וטטפרַאד סָאװ :יז טגערפ'מ .הלבנ יד ,טרעטכינעג
 ַא טַאהעג ,םינּפָא ,טָאה יז .עלעביוטש ןייק םיא ףיוא ןלָאפ טשינ טזָאל יז

 -עגנָא טָאה יז .סעפעג עקידחסּפ'ס וליפא ,טפיוקרַאפ ץלַא טָאה יז .לּפינק
 קנע ךיא לָאז סָאװ .עקידעבעל ןופ ןוא עטיוט ןופ ןסירעג ,ךיוא טגרָאב
 טרָאד ןוא ןילבול ןייק טּפעלשעגקעװַא ךיז טָאה יז 1 ןעשטומַאלַאב גנַאל ָאד
 יז רָאנ ,טשינ ךיא סייוו ,ןָאטעג ט'יז סָאװ .ןטלעו טגיילעגנייא יז טָאה
 -עג רעדָא דחוש ןבעגעג יאדוַא .םעלק רעד ןופ טזיילעגסיוא םיא טָאה
 .לויטש יד תורוש יד ייכ טשוק

 .ןענעגענַאב ייז טפיול טייק-ןוא-דניק ןוא םיא טימ ןרָאפ וצ טמוק יז
 ,דרָאב ַא ןָא :טשינ םיא טנעקרעד'מ ןוא דיוב רעד ןופ סיוא-טציז רע
 יװ םעוועלָאכ טימ לוויטש ןֹוא ןטפַאק ןצרוק ַא ןיא ,ןסנָאװ עבָארג טימ
 .רעטנעענ וצ ךיז טקוק'מ זַא רעבָא ,רעטלַא טשינ ,ױג ַא זיא'ס .פַאצַאק ַא
 רֶע .טינש רענעגייא רעד .עלעגנעג ענעגיא'ס .רעטלַא טרָאפ סע זיא
 .טייקיניילק סעדעי סיוא ךיז טגערפ ןוא ןעמָאנ םייב םענייא ןדעי ןָא טמור
 יד .טױר ןרעװ ךעלבייװ יד זַא ,דיר טדער ןוא ךעלהמכח טכַאמ רע
 :שירעלאװ טרעפטנע רֶע ןוא !דרַאב יד זיא ואװ :ןגערפ םיטַאבעלַאב
 ףיױא ץָאל וצ ךיז דיי ַא סיוא טלַאפ יװ .רערעכואו ַא יב טצעזרַאפ
 דרעסעב טגעו ריא !:טגָאז רֶע ןוא ,םיא ןעמ טגערפ -- !ןגעװ ענױזַא
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 ,טרָאק רעד ןיא סָאװ ןעמעלַא ףיוא סיוא טדער רע ןוא ,םיבנג ןענעז עלַא
 זיא לױמ'ס .םענייק טשינ טניוש רע .לבעװש ןֹוא ךעּפ טימ טיש רע
 טציז'ס זַא ,ךעלרעּפנײשַאב טעז'מ .ןושל ןייז טשינ זיא'ס רעבָא סרעטלַא

 .ןעמעננייא ןוא ןרעפטנערַאפ רָאנ םיא ליוו האל הרפש יד .חוד ַא םיא ןיא
 טג'עג ןענעז יז זַא ,רָאג טסעגרַאפ יז .עקָאװק ַא יװ םיא רעביא טלּפַאצ יז
 טשינ רָאט יז ןַא ןגָאז טקיש בר רעד רָאנ ,םיהַא ןעמענ םיא ליװ ןוא
 טימ ןרָאפ טרָאטעג טשינ רָאג טייז .ךַאד ןייא רעטנוא םיא טימ ןעניואוו
 טלעוו יד רעבָא ,טייקשידיי ןופ סיוא ךיז טכַאל רע .רופ ןייא ףיוא םיא

 יז טָאה'מ .סעטיאבג יד ןיירַא ןיוש ךיז ןגיל'ס .רקפה טשינ זיא
 ַא טלעטשעג ןעמ טָאה ךָאנרעד ןוא געט ףלעווצ ףיוא טדיישעגרעדנַאנופ
 םעד ןעמענקירוצ יז געמ ,ןײרַא הווקמ ןיא ןייג ףרַאד הלכ ַא .הּפוח
 .ןַאמ םענעגייא

 םענ ַא ךיז רע טָאה הנותח רעד ךָאנ ךָאװ ַא ןשטנעמ עביל עניימ
 ןוא קרַאמ ןפיוא ןעגנַאגעגמורַא רע זיא דירַאי ןתעב .ןענבנג םוצ ןָאטעג
 זיא רע .דרעפ ןענחקל רעפרעד יד ןיא קעװַא זיא'ר .סענעשעק ןטינשעג
 רעביא טרעטעלק רע .טנוה ַא יװ רעגָאמ רָאנ ,טעפ ןעוועג טשינ רעמ
 קנילפ ןוא ןזייא טנוזעג זיא'ר .ןלַאטש טנפע ,רעסעלש טקַאה ,רעכעד

 טימ ךַאװ רעד ףיוא ןעייג ןוא ףיונוצ ךיז ןעמענ םירעוּפ יד .לווייט ַא יו
 .םינּפ'ס ןזייװ וצ ךיז טמעש האל הרפש יד .רעטמַאל ַא ןוא רעגערג ַא
 סָאװ .ףרַאד יז סָאװ םָארק ןופ ריא טקיש'מ .ןעגנַאהרַאפ זיא רעטסנעפ'ס
 ,ןלָאמסױא ךעליירג ךיז ןעמ ןעק בייוו ןוא ןַאמ ןשיוװצ ןָאטעגּפָא ךיז טָאה'ס
 עטיישרַאפ רָאּפ ַא ןוא םיצקש לטניב ַא ןעמונעגפיונוצ רעטלַא טָאה דלַאב

 יז טנרעל רע .רעטסיימ רעייז ןרָאװעג זיא רע ןוא לסעג-שָאג ןופ ןגנוי
 טזָאל'מ רָאנ ,עזָאק ןיא ןייא םיא טצעז'מ .קלח ַא טגירק רע ןוא ןענבנג
 רעקסַאיּפ יד טימ עקלעמש רעצנַאג ַא ןרָאװעג זיא רע .סױרַא רעדיוו םיא
 .ריב ןעמעלַא טלייט ןוא עדנַאב רעד טימ קנעש ןיא טעקעס רֶע .םיבנג
 ץע .רעטרעװ יד טנייה זיב קנעדעג'כ .שילױּפ ףיוא דיל ַא ןעגניז ייז
 :ךיז טקנעדעג טײקשירַאנ ַא :ךָאד טסייוו

 ,ןַאּפ ירבָאד רעטלַא ןַאפ
 ('...ןַאבזד ילַאצ אוויפ עיַאד

 .הילתל בנג ףוס :לטרעװ ַא ָאד זיא'ס ,ךעלרעדניק עביל עניימ

 -רַאה ןיא םישורבכע ענייז טימ ןסעזעג ױזַא ךיז זיא רע יװ לָאמנייא
 עזיולב יד טימ ןקַאזָאק ןטירעגנָא ןענעז ,ןייגליואוו טזָאלעג ךיז ןוא קירעב

 םיא לָאזמ רָאטַאנרעבוג ןופ טעּפַאטש ַא ןעמוקעגנָא זיא'ס .טעקשַאש
 זַא ןעזעג ךיילג טָאה'ר .לַאנימירק ןיא ןקישּפָא וא ןטייק ןיא ןדניב
 -עליואוו יד .רעסעמ ַא טּפַאכעגסױרַא טָאה'ר ןוא ףוס רעצרַאוװש ןייז זיא'ס
 רעקנעש רעד .ןײלַא רענייא טלגנַארעג ךיז טירע ןוא ןפָאלטנַא ןענייז ןעגנוי
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 טָאה'ר .טיורק ןיא יװ טקַאהעג טָאה'ר זַא טליצרעד רעטעּפש טָאה
 טשינ ןיוש זיא רע .רעסעפ יז ףיוא טרעגלַאװעגפױרַא ,ןשיט טרעקעגרעביא
 ףעמוקייב עלַא לָאז רע רָאה ַא טלעפעג טָאה'ס ,ןַאמרעגנוי ןייק ןעוועג
 זיא'ר ןוא ןכָאטשעצ ןוא ןטינשעצ םיא ןבָאה ייז .רענייק זיא רענייא רעבָא
 ןעשעג זיא'ס סָאװ טרעהרעד טָאה האל הרפש יד זַא .טולב טימ ןעגנַאגעגּפָא
 טָאה'ר רָאנ ,ןעײרשּפָא טלָאװעג רעדיװ םיא ןוא ןפיול וצ ןעמוקעג יז זיא
 רע טָאה חוכ ַאזַא .טמֹוטשרַאפ ןרָאװעג זיא יז ןוא !גונעג :ןָאטעג גָאז ַא
 ןעוועג ןיוש זיאיט רָאנ ,רעשדלעפ םעד ןפורעג טָאה'מ .ריא רעביא טַאהעג
 -סיוא םיא טָאה טָאטש יד רָאנ ,ןסעמלַאּפ טלָאװעג םיא טָאה'מ .טעּפש וצ
 ,טפיוקעג

 ןעוועג טלָאמַאד ןיוש ןיב'כ ,ןעזעג טשינ טייהרעטיוט םיא בָאה ךיא
 ןקוקנָא םיא ןעגנַאגעג ןענעז סָאװ יד רָאנ .םישדח עכיוה יד ןיא לבייוו ַא
 -עגסױא טָאה'מ סָאװ תמ ַא יװ ןעזעגסיוא טָאה'ר זַא ,ןריואוושעג ןבָאה
 טנָאקרעד טשינ טָאה'מ .רעקיטש םיא ןופ ןלַאפעג ןענעז'ס .רבק ןופ ןבָארג
 ןבָאה םיא ךיז לָאז הרהט רעד ייב .עגשזַאמ ןייא -- ,ןגוא ןייק ,טינּפ יַאק
 סָאװרַאפ רָאנ ,ייברעד ןעוועג טשינ ןיב'כ .סופ ַא טימ טנַאה ַא ןכָארבעגּפָא
 טָאה'מ .ןבעל םייב ןליופ ענעגירשעגקירוצ יד 1 ןטכַארטסױא ןשטנעמ ןלָאז

 הרפש יד .טכַאנַאב רעגײזַא ףלעווצ ,טױלּפ ןרעטניה ץעגרע ןבָארגַאב םיא
 ףיוא םיא וצ ןפָאלעג ןֹוא הבצמ ַא טלעטשעג םיא טָאה ,עטרַאנרַאפ יד ,האל
 יז ןעװ .ןעיירשקירוצ טשינ רָאט'מ וםעד ןגעק סע גָאז'כ .תובא רבק
 .ןעמָאנ ןטוג ַא טזָאלעגרעביא רע טלָאװ ,ןברַאטשּפָא טלָאמַאד םיא טזָאל
 ןעמוק תורצ עלַא ז םורָא ךיז ןעיירדיס ענעגירשעגקירוצ לפיוו טסייוו רעוו
 .ייז ןופ

 ..יגורק ןלופ ַא ריב טיג רֶע ,טוג יא רעטלַא ןַאּפ רעד (*
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 טסיזָאניּפש רעד

 :עטרַאװ ןיא .סָאג ענלַאמכָארק ףיוא לביטשיעטַאיצַאפ ַא ןיא
 -עגנייא ןיילק ַא ,ןָאולשיפ םוחנ ריד קירוצ ןוא ןיהַא טײרדעגמורַא ךיז טָאה
 טימ ,ןרעװ יורג ןבױהעגנָא ןיוש טָאה סָאװ ,לדרעב ַא טימ ,לשטנעמ ןגיוב
 .רָאה ןטיוצ עכעלטע ןבילבעג ןענייז ןטניה ןופ זיולב ואוו ,ןברַאש ןלָאג ַא
 ,עסױרג -- ןגױא ןוא ,לבָאנש ַא יװ ,עמורק ַא טַאהעג רע סָאה זָאנ ַא
 ןעװעג זיא'ס .לגיופ ןסיורג ַא סעּפע ייב יװ --- ,עקידנרעטַאלפ ,עלעקנוט

 ןגָארטעג ןָאזלשיפ רײד טָאה ןגעווטסעדנופ .טנוװָא רעקידרעמוז רעסיײה ַא
 רע .ףיילש ַא טימ רענלָאק םענעמוג ןפייטש ַא ןֹוא טודרוס ןצרַאװש ַא
 -ךַאד םוצ זיב ריט רעד ןופ ,קירוצ ןוא ןיהַא ,ךעלעמַאּפ ןעגנאגעגמורַא זיא
 -וצסױרַא ףיוא .ןקלַאב ןעמורק ןרעביא ךיוה ןסעזעג זיא סָאװ ,לרעטצנעפ
 שיט ןסיוא .ךעלפערט טימ ןײגפױרַא טומעג ןעמ טָאה ןסיורד ןיא ןקוק
 טמושזעג ןבָאה םורַא ןוא רעטכייל םענעשעמ ַא ןיא טכיל ַא טנערבעג טָאה

 סנייא טָאה לָאמוצ .ךעלעבַאב ,ןלָאמ ,ןקימ ,ןגילפ יײײלרעלַא טעשזושזעג ןוא
 רעדָא ,לגילפ ַא טקנעזעגּפָא ךיז ןֹוא למעלפ ןיא ןסױטשעגנָא ךיז יז ןופ
 ןעגנעה ןבילבעג עלייװ ַא ןוא ןרָאװעג טנערברַאפ ןצנַאגניא זיא סע
 .ןעמירקרַאפ טלָאמעד ךיז טגעלפ ןָאזלשיפ ר"ד .טיונק רעד ףיוא קידנעילג
 טָאה ,ןשטיינק טימ ןעוועג לופ זיא סָאװ ,םינּפ ענעלַאפעגנייא עכיילב סָאד
 רעד רעטנוא פיל עטשרעטנוא עניד יד ןסיברַאפ טָאה רע ןוא ןקוצ ןעמונעג
 ענירג ַא ענעשעק ןופ ןעמונעגסױרַא טָאה רע .עסנָאװ רעטרעביושעצ
 .ןטקעזניא יד ןביירט ןעמונעג ןוא עליישטַאפ

 ריא --- .ייז וצ טדערעג רע טָאה -- !ּפעקמוד ,ןרַאנ ,טייג ,טייג --
 .ןעירבּפָא זיולב ךייא טעװ ריא ...ןעמערַאװנָא טשינ ָאד ךייא טעװ

 ןביױהעגנָא רעדיוו דלַאב ןוא ןגיולפעגקעווַא ןענייז ךעלעגייפ-רעמוז יד

 טשיװעגּפָא טָאה ןָאזלשיפ ר"ד .לרעייפ ןקידנרעטיצ םעד םורָא תופקה ןכַאמ

 ןעװעג יא סָאװ ,ןרעטש ןטלַאבעגסױרַא ןלָאמש םעד ןופ סיווש םעד
 .טצפיזעגּפָא טָאה רע ןוא ,טיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא טעריוועג

 ךיז וצ טלמרומעג רע טָאה -- !ןשטנעמ עקילעזמערָא יד יו ךיילג --
 ...!עדנוקעס יד רָאנ רעמיא -- .ןײלַא
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 רעטעלב עכעליולב טימ ,שטייד ןיא ךוב ןפָא ןַא ןגעלעג זיא שיט ןפיוא

 ןעועג טפירש רענײלק ַא טימ ןענייז סע ואוו ,ןדנַאר עטיירב טימ ןוא
 סָאװ .ַאזָאניּפש ןופ *קיטע. יד ןעוועג זיא סע .ןעגנוקרעמַאב ןבירשעגוצ
 טָאה רע .רָאי קיסיירד עטצעל יד רַאפ טרידוטש טָאה ןָאולשיפ ריד
 .גנוקרעמַאב עדעי ,זיײװַאב ןדעי .ץַאזרעל ןדעי קיניײוװנסױא ףיוא טנָאקעג
 ,ןרעטעלב וצ טרָאּפשרַאפ רע טָאה ,ןשימפיוא סעּפע טלַאװעג טָאה רע ןעװ
 ןגעווטסעדנופ .טפרַאדַאב טָאה רע ואװ טרָאד טנפעעג סנטסרעמ טָאה רע
 -רַאפ ַא טימ ,"קיטע. רעד ייב גנַאל ןהעש ןציױּפָא גָאט ןדעי רע טגעלפ
 קידנרעטיצ ןוא ,ןעמורב ,ןקוקנײרַא ,טנַאח רעקינייב רעד ןיא זָאלג"רעסערג
 רעד ...ָאי :ןגָאז ןייא ןיא ןטלַאהעג טלָאװ רע יו ,ּפָאק םעד ןעלקָאשוצ
 רעמ ץלַא ,טרידוטש טָאה ןָאזלשיפ ריד רעמ סָאװ זַא ןעועג זיא תמא
 רע טָאה ןשינערעהוצנָא ענעגרָאברַאפ ,ןלעטש ערָאלקמוא .,ןשינעטער
 טימ ןעוועג לופ זיא טרָאװ סעדעי ,ץַאז רעדעי ."קיטעא רעד ןיא ןענופעג

 טנַאַעג טשינ טציא זיב טָאה רענעקיַאזָאניּפש יד ןופ רענייק סָאװ ,םיזמר
 -יפ-שינטנעקרעד יד ןופ תוישק עלַא טנרָאװַאב ןרָאװעג סױארָאפ ןענעז סע
 -עג טָאה רע ."קיטע. רעד וצ שוריּפ ַא ןבירשעג טָאה ןָאזלשיפ ר"ד .ןפָאסָאל
 ,ריּפַאּפ סנגױב ענעבירשרַאפ ןוא ןציטָאנ טימ רעדעלפוש ץלופ ןגיל טַאה

 ןזייוװַאב טשינ ןיוש רע טעוו קרעװ עצנַאג סָאד זַא ,ןעזעגסיוא טָאה סע רעבָא
 ףרָאי טניז ןטילעג רע טָאה ריא ןופ סָאװ ,טײקפַאלש-ןגָאמ יד .ןקידנע וצ

 םיא טָאה ץירגרעבָאה לסיב ַא ךַאנ וליפא .רעגרע ןרַאװעג גָאט ןופ זיא
 ,םירעדעג יד ןיא טמעלקעג ןיוש

 םעד טימ .ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה -- !רעווש רהעז זיא'ס ,ייװ --

 -עשיט רעד ,רעטָאפ ןייז ןגָאז לָאמַא סָאד טגעלפ סע יװ ןוגינ םענעגייא
 ...1 ךילגערטרעמוא -- .בר רעציוו

 סנטשרע .ןברַאטש וצ טַאהעג ארומ ןייק טשינ טָאה ןָאזלשיפ ריד
 טגָאזעג שוריפב טרעװ סנטייווצ .ןַאמרעגנוי ןייק ןעוועג טשינ ןיֹוש רע זיא
 טכַארט ןַאמ רעקיטפנונרַאפ ַא זַא ."קיטע. רעד ןופ לייט רעטרעפ רעד ןיא
 טשינ טסייג רעכעלשטנעמ רעד ןָאק סנטירד .טױט ןגעװ ןטסקינייװ םוצ
 .ךעלברעטשמוא טביילב םיא ןופ לייט ַא רָאנ ,טרעטשעצ ןצנַאגניא ןרעוו
 סע ויא ושפא ןוא) קיניײװעגיא טַאהעג טָאה רע סָאװ ,דנואו יד רעבָא
 םיא זיא גנוצ יד .ןקינייּפ וצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה (וקַאר ַא ןעוועג
 םיא טָאה לָאמ סעדעי .טשיוּפעגנָא -- ךיוב רעד ,טגיײלרַאפ ןעוועג לָאמעלַא

 עלעפעל ןרעטנוא טמעלקעג םיא טָאה ָאד .חיר רעדנַא ןַא ןגָאלשעגּפױרַא
 ןכערב טלָאװעג םיא ךיז טָאה ָאד .םירעדעג יד ןיא ןכָאטשעג טָאה ָאד ןוא
 -עגנָא םיא טָאה סע ןוא קירעגנוה ןרָאװעג לייו ַא ףיוא רע זיא ָאד ןוא
 ןעמענ טרעהעגפיוא טייצ ַא טָאה רע .סנטָארבעג ,עלעביצ ,לבָאנק טקעמש
 רעדיוו -- ןוא ,ןבירשרַאפ םיא ןבָאה םירױטקָאד יד סָאװ ,ןעניצידעמ יד
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 םוצ ,טָאה רע .תואופר ענעגייא ײלרעלַא ןענופעגסיוא טָאה רע .ןבױהעגנָא
 ַא טײצלָאמ ןדעי ךָאנ ןסע וצ םיא רַאפ טוג זיא'ס זַא ,טקעדטנַא ,ליּפשייב
 ךיז טגייל רע ןעוו רעגנירג םיא טרעוו'ס זַא ןוא ךעטער םענעבירעג לקיטש

 עלַא יד רעבַא .ּפָאק םעד ןעגנעהכָאג טזָאל ןוא ּפָארַא ךיוב ןטימ קעװַא
 : םירױטקָאד ןעװעג ךָאנ ןענייז ייברעד ,ןפלָאהעג טשינ גנַאל ןבָאה תולוגס
 .טשינרָאג םיא זיא'ס זַא ,טגָאזעג ןבָאה סָאװ

 ױזַא טעװ ריא --- .םיא םוצ טהנעטעג ייז ןבָאה -- !ןוורענ זיא'ס --
 ...רָאי טרעדנוה ןבעלּפָא

 וו טליפעג ןָאולשיפ ריד טָאה ,טכַאנ"רעמוז רעסייה רעד ןיא ,טציא
 ןבָאה ינק יד ,לוה ןעוועג םיא זיא ּפָאק ןיא .סיוא םיא ןעייג תוחוכ יד
 -עגקעווַא ךיז טָאה רע ןעוו .טּפַאלקעג םיוק טָאה קפוד רעד .ןכָארבעג םיא
 ןענייז ןבַאטשכוב יד .ןגיוא יד רַאפ טלדניוושעג םיא טָאה ,ןענעייל טצעז
 ךיז ,ןביוהעגרעטנוא ךיז ןבָאה תורוש יד .קידלָאג ָאד ,ןירג ָאד ןרָאװעג

 -עגרעביא ןוא ,רערעדנַא רעד רעביא ענייא ןעגנורּפשעג ,טמירקעגסיוא
 -עגסױרַא ןפיוא ןקידתודוס ַא ףיוא ןטלָאװ ייז יװ ,ןזיולב ךיז ךָאנ טזָאל
 יז ,ןגָארטרַאפ וצ טשינ ןעוועג ָאד ץיה יד זיא וצרעד .ריּפַאּפ ןופ ןגיולפ
 לָאמוצ ןענָאזלשיפ ר"ד זיא סע ןוא ךַאד םענעכעלב ןופ ךיילג ןסָאלּפעג זיא
 טגעלפ רע .ןװױאקַאב ַא ןיא ןענופעג ךיז טלַאװ רע יװ ןעמוקעגרָאפ
 םוצ טריפעג ןבָאה סָאװ ,ןעלּפערט ריפ יד ףיוא ןכירקפורַא רעבירעד
 סָאד ןזָאלב ךיז ףױא ןזָאל ןוא ּפָאק םעד ןקעטשסױרַא ,לרעטצנעפכַאד
 ױזַא זיא רע .וצ טכַאנ ןגעק טעייוועג לָאמעלַא ָאד טָאה סָאװ ,לטניוו עליק

 ,ןכָארבעגרעטנוא םיא ךיז ןבָאה ינק יד זיב ןענַאטשעג גנַאל
 ךילקריוו --- .טלמרומעג רע טָאה -- !לטניװ ליואוו ַא זיאס .ַא --

 !גנוקיווקרע ענייא
 ןַאזָאניּפש טול זַא :ענעגייא סָאד טנָאמרעד לָאמעלַא ךיז טָאה רע ןוא

 -ַארָאמ יד ןוא ,עקיבלעז סָאד ןוא סנייא טייקילעזקילג ןוא לַארָאמ ןענייז

 ױזַא -- ןבָאה האנה לסיב ַא זיא ,ןָאט ןעק שטנעמ ַא סָאװ ,טַאט עטסשיל
 .ייןגָארט תוחוכ יד יװ גנַאל

2 
 רע טָאה ,לּפערט ןטסכעה ןפיוא ןענַאטשעג זיא ןָאולשיפ ריד ןעוו

 ,למיה רעד טײרּפשעגסױא ךיז טָאה ןביוא .ןרעפס ייווצ ךיז רַאפ ןעזעג
 ךיז טָאה ןָאזלשיפ ר"ד .ןרעטש טימ טײזַאב טכידעג ןעועג זיא סָאװ
 ןגעווטסדנופ טָאה רע .עימָאנָארטסַא טימ טסנרע ןעמונרַאפ טשינ לָאמנייק
 רעזדנוא יװ ךיילג ,ןזיירק סָאװ ,ןטענַאלּפ יד ןשיװצ ןדיישרעטנוא טנָאקעג
 ןעגוז עטייוו יד ,ןרעטש-סקיפ עקידנעקניוװ יד ןוא ,ןוז רעד םורַא ,דרע
 ןוא רעטרעדנוה ,רעקילדנעצ ןיא ודנוא וצ טייגרעד טכיל רעייז סָאװ
 ןָא ןענעכייצ סָאװ ,תולזמ יד טנָאקעג טָאה רע .םורַא ןרָאי רעטנוױט
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 זיא סָאװ ,לטרָאג ןקידנקלָאװ םעד ןוא ,םיור ןיא דרע רעד ןופ געוו םעד
 טָאה רע סָאװ ,עטענרָאל ַא טָאהעג טָאה ןָאזלשיפ ר"ד .געווכלימ רעד

 ביל טָאה רע ןוא ,טרידוטש טָאה רע ואוו ,ץייווש רעד ןופ טכַארבעגטימ
 טָאה רע .הנבל רעד ףיוא וויטקַאּפש ןקיזָאד םעד ךרוה ןקוק וצ טַאהעג
 עפיט יד ןוא ןענַאקלואו ענעטכױלַאב-לעה יד ןעזעג ךעלרעּפנײשַאב טרָאד
 ןקוקוצנייא ךיז ןרָאװעג דימ טשינ לָאמנײק זיא רע .ןלָאט עקידנטָאש
 ייס ןעוועג זיא ייז ןֹופ רעדעי סָאװ ,ןסיר ,ןטלַאּפש ,ןשטיינק עלַא יד ןיא
 ןבױא ךיז טָאה לָאמוצ .טפַאה ןַא ייס ,קידתושממ ייס ,טייוו ייס ,טנעאנ
 ןפָאלעגכרוד ,קיטכיל-קידנעלב ןרָאװעג ,ּפָא סיד ַא ןָאטעג ןרעטש ַא

 ןכייצ ןקידרעייפ ַא לייוו ַא ףיוא ךיז ךָאנ טזָאלעגרעביא ןוא ,למיה קיטש ַא
 -רעד רָאעטעמ ַא טָאה סָאד זַא ,טסואוועג טָאה ןָאזלשיפ ר"ד .ץילב ַא יוװ

 ,ןירַא םי ןיא ,ןלַאפעגּפָארַא ואוו ץעגרע זיא ןוא טפול רעזדנוא טכיירג
 סָאװ ןרעטש .בושי ןכעלשטנעמ ַא ןיא רָאג רשפא רעדָא ,רבדמ ַא ןיא
 -רעבירַא זייוונעלסיב ךיז ןבָאה ,ךַאד ןייז רעטניה ןופ ןעמוקעגריּפַא ןעגייז
 -עג טָאה ןַאזלשיפ ריד ןעװ .ָאי .ןקידרעביאנגעקַא םעד רעטניה טלייקעג
 ןעז טנָאקעג ךעלטייד ןוא רָאלק רע טָאה ,ךױה רעד ןיא ,ףױרַא טקוק
 ץלַא עכלעו טול ,ןצעזעג עקיבא יד ןוא גנוטיײרּפשסיוא עכעלדנעמוא יד
 ,ןטכַארט וצ ןגינעגרַאפ ַא ןענַאזלשיפ ריד רַאפ ןעוועג זיא סע .ךיז טגעוװַאב
 זיא ,סודָאמ רעכעלגנעגרַאפ ַא ,לשטנעמ ךַאװש ןיילק ַא זיא רע שטָאכ זַא

 יד סָאװ ןפָאטש עקיבלעז יד ןֹופ טיובעג ,ןעמעלא םעד ןופ לייט ַא רֶע
 ,טײהטָאג רעד ןופ לייט ַא יװ ,םיא ןָאק חוכ ןייק זַא ןוא ,סרעּפרעק עשילמיה
 יד ךיז ןיא טליפרעד רע טָאה ןטנעמָאמ ענױזַא ןיא .ןדנעלרַאפ טשינ

 עטסערג סָאד ןַאזָאניּפש טױל זיא סָאװ ,טָאג וצ עביל עלעוטקעלעטניא

 ךיוה ױזַא ּפָאק םעד ןסיררַאפ ,טמעטָאעגנייא ףיט טָאה רע ,קילג עשילעז
 טריּפשעג שממ טָאה רע ןוא ,טזָאלעג טָאה רענלָאק רענעמוג רעד לפיוו
 עלַא ןוא געווכלימ םעד ,ןֹוז רעד ,דרֶע רעד טימ ןעמַאװצ טבעווש רע יװ
 רעד זױלב טסייװ דוס רעיײז סָאװ ,ןגעוו ףיוא ,ללח ןטייוו ןיא ןסקַאלַאג
 טלָאװ רע יוז ,גנירג ןרָאװעג םיא ןענייז סיפ יד .קנַאדעג רעכעלטעג
 ןיא טנעה עדייב טימ טרעמַאלקעגנייא ךיז טָאה רע .גָאװ עדעי ןרולרַאפ
 ןגיוב ליפוצ ןופ לָאז רע זַא ,ארומ סיוא יוװ ,רעטצנעפ ןופ ךעלדיטשייב יד
 ןוא ךיז רעטנוא ןדָאב םעד ןרילרַאפ טשינ -- ףױרַא ךיז ןסייר ןוא ךיז
 .ןעילפסיורַא

 דָאניּפש טרָאס ַא ןעלמרומ ןעמענ רע טגעלפ -- !טָאג רעקיביײא ---
 ...!ץנַאטבוס עכעלדנעמוא --- ,הליפת עשיטסיז

 רע טָאה ףיֹורַא ןקוק ןופ ןרָאװעג דימ זיא ןָאולשיפ ר"ד ןעװ
 ןופ ןעזעג יז טָאה רע .סַאג ענלַאמכָארק רעד וצ ,ןטנֹוא קילב ַא טּפַאכעג

 יד ואװ ,סַאגױזיא רעד וצ זיב ענג רעד ןופ ,ןצנַאגניא טעמכ ןענַאד
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 יו ,זרעדנַא םעד ןבָעל רענייא טכידעג ןוא ןיילק םיוא ןעעז ןרעטמַאליזַאג
 טצרַאטשעגסױרַא ןבָאה סָאװ ,סנעמיוק עטסיררַאפ יד .ןעלטניּפ עקידרעייפ
 סָאד .טרעכױרעג עלַא טעמכ ןבָאה ,רעכעד ענעכעלב עצרַאװש יד ןופ
 ןוא ָאד .לגייב ןוא טיורב ףיוא סנװיױא יד טצייהעג טציא סרעקעב יד ןבָאה
 ןוא ןעקנופ טשימעגסיוא ךיור ןטעפ ןצרַאװש םעד טימ ךיז ןבָאה טרָאד
 סָאד זיא לָאמניק .הפרש טימ ןוא טנערבעגנָא ןָאטעג קעמש ַא טָאה סע
 עקידרעמוז יד ןיא יװ טרעמכַאיעצ ןוא קישיור ױזַא ןעוועג טשינ לסעג
 ףדױמנסַאג יד ,םיבנג יד ףיױא ךיז ןטלַאה סע ואװ ,ץַאלּפ רעד .ןטנװָא

 -עגנָא ןעוועג זיא ,תובנג ןופ רעפיוקפיוא יד ןוא רעליּפש-עירעטָאל יד
 טכַאלעג ןבָאה ןעגנוי .ןָאמ טימ לצעלּפ ַא יװ ,טעװעטכידעגנָא ןוא טלעטש
 -עגמורַא טָאה סָאװ ,לשטנעמ ַא .טליוהעג ןבָאה ןדיומ .תולוק עבָארג טימ

 ,שטיווק ַא ןָאטעג לָאמ סעדעי טָאה ,דַאנָאמיל לסעפ ַא ןקור ןפיוא ןגָארט

 טפיוקרַאפ טָאה סָאװ ,דיי ַא .ַאה"וה ןצנַאג םעד טרעיובעגכרוד טָאה סָאװ
 םעד רעביא .חצור ַא יװ לוק קירעזיה ַא טימ ןעירשעג טָאה ,ברַא
 ןפָאלעג זיא .סענַאװַאק יד ןטינשעג טָאה סָאװ ,רעסעמ ןגנַאל

 שינעפיול ַא יינסגופ ןרעװ טגעלפ לָאמ סעדעי .טולב יװ םיוש עטױר ַא
 טימ רעשעל"רעייפ ןרָאפעגנָא ןענייז ָאד .ץרַאװש ןרָאװעג זיא סַאג יד ןוא
 ןבָאה סָאװ ,ןגעוו עקידנעגזַארב ןוא עקידנעגנילק טימ ,סעקסַאק ענעשעמ
 סָאװ ,דרעפ עקיד עדליװ טימ ןוא ,ןגעווטייר עקידשיטייצראפ ןָא טנָאמרעד
 עלַא טימ ןטלַאהנייא טזומעג יז טָאה'מ ןוא ןַאּפש ןופ ןסירעג ךיז ןבָאה
 ןַא טימ ,ףליה רעכיג רעד ןופ לשטעק סָאד ןגױלפעגנָא זיא דלַאב : תוחוכ
 ןיא ףוס םוצ ןעגנַאגעגרעביא זיא סָאװ ,שינרעטיימורט קידנרימרַאלַא
 ןענױשרַאּפ-טלעוװרעטנוא יד ןגָאלשעצ ךיז ןבָאה ָאד .רעמָאיעג ןקיציּפש ַא
 טעבנגַאב ןצימע ןעמ טָאה ָאד ןוא ,ײצילָאּפ ןרָאװעג ןפורעגסיױרַא זיא'ס ןוא
 ןיא .תולוק ענעמונַאב טימ טליוהעג ןוא רעלוד ַא יו ןפָאלעג זיא רעגעי ןוא

 ןרופ טריפעגניירַא ןעמ טָאה ,ןעיירעקעב ןעוועג ןענייז סע ואוו ןפיוה יד
 טימ דרעפטסַאל יד זַא ,ןדָאלַאב רעווש ױזַא ןעועג ןענייז ןגעוו יד ,ץלָאה
 רעדער יד ןביוהרעטנוא טנָאקעג טשינ ןבָאה סיפ עטרָאהַאב עבָארג יד
 ןוא ןשטייב יד טימ טקַאנקעג ןבָאה סענַאמרופ יד ןוא רַאוטָארט ןרעביא
 ןבָאװ סעווָאקדָאּפ עשידרעפ יד רעטנוא ןופ ...!ָא--יװ ,ָאיוװ : טליוהעג
 ןעוועג זיא'ס ןוא ךעלטעּפש ןעװעג ןיוש זיא סע .ןעקנופ טצירּפשעג שזַא
 -עגנָא טשרע ךיז רחסמ רעד טָאה ןגעוועטסדנופ .ןעלדנַאה וצ ןטָאברַאפ
 יד טזָאלעגנײרַא ןעמ טָאה ןבלעוועג עטכַאמרַאפ-טשרמולכ יד ןיא .ןביוה
 -ַאטשעג זיא סָאװ ,טנַאיצילָאּפ רעשיסור רעד .ןריט-רעטניה ךרוד םינוק
 טָאה רע םערָאװ ,קידנעעז טשינ טכַאמעג ךיז טָאה .סָאג ןטימ ןיא ןענ
 ךיז ,תורוחס ערעייז ןפורעגסיוא ןבָאה סנירעציז-קרַאמ יד .רַאבַאכ ןעמונעג

 .ןעירשעגרעביא ןוא ןעגנוזעגרעביא
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 טָאה סָאװ ,ענעדיי ַא ןעגנַאגרַאפ ךיז זיא --- !דלָאג ,דלָאג ,דלָאג --

 ,ןצנַארעמָאּפ עטשטעווקעצ טימ טלדנַאהעג
 ןופ ןירעלדנעה ַא טמערַאילעג טָאה -- !רעקוצ ,רעקוצ ,רעקוצ --

 .ןעמיולפ ענעגעלעגוצ
 -רַאפ טָאה סָאװ ,גנוי ַא טעװעדלַאװגעג טָאה -- !ּפעק ,ּפעק ,ּפעק --

 .שיפ ןופ ּפעק טפיוק
 ןפיא ,רעביאנגעקַא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,לביטש-םידיסח ַא ןיא

 ןעמ טָאה רעטצנעפ םענעּפָא ןכרוד .טנרעלעג ךָאנ ןעמ טָאה ,קָאטש ןטייווצ
 יד רעביא טלקָאשעג ךיז ןבָאה ייז .תואּפ עגנַאל טימ םירוחב ןעזעג

 ואוו ,קנעש ַא ןעוועג זיא ןטנוא .תויוועה טכַאמעג ,ןפרָאװעג ךיז ,םירפס
 קיומ יד .ריב ןעקנורטעג ןבָאה ,רעלדנעה-ןטכורפ ,סרעלייק ,סרעגערט
 ,ריט רענעּפָא רעד ןופ טצעזעגסױרַא טָאה ערַאּפ ַא .טּפַאלקעג טרָאד טָאה

 ערוכיש ךיז ךָאנ טּפעלשעג ןדױמ-ןסַאג ןבָאה ןטיורדניא .דָאב ַא ןופ יװ
 -בַאּפ יד ןופ טעּפש םוא ךיז ןרעק סָאװ ,רעטעברַא עשיאיוג ןוא רענלעז
 סָאװ ,םיעשר יו ,ןעלסקַא יד ףיוא ץלָאה ךעלטניב ךיז טימ ןגָארט ןוא ןקיר

 רעטצנעפ ענעפָא יד ןופ ...ןענערברַאפ וצ ןײלַא ךיז טּפשמרַאפ ןענייז
 תוליפת עקידמיאמרונ-םימי .ןענָאּפָאמַארג עקירעזייה ןעירשעגסױרַא ןבָאה
 רערעװש ַא .רעדילירעטַאעט ערַאגלואװ טימ טשימעגסױא ךיז ןבָאה
 :טלגרָאגעגסױא טָאה סַאב רעשינזח

 .י."ערה ןושלב ךינפל ונאטחש אטח לעו.
 -עגּפָא טָאה םיטש עקידעשטיװק-בלַאה ,עקירעזײה-בלַאה ַא ןוא

 :טרעפטנע
 ,עלעבייוו ַא דיי ַא טָאה;
 ;תֹורצ ריא ןופ רע טָאה
 -- עליעביייוויַא דיי ַא טָאה
 *...!תויריּפ"כ ףיוא יז גיוט

 יצרַאװש יד טלעטשעגנָא ,ןרעױא יד טציּפשעגנָא טָאה ןָאזלשיפ ר"ד
 טָאה רע .שינעטכידעג רעקידלּפענ-בלַאה ,רעקיטכיל-בלַאה רעד ןיא ןעלּפַא
 ןעוועג זיא ,טלבירגעג ןוא טלביוװשעג ָאד טָאה סָאװ ,ץלַא זַא .טסואוועג

 טרוכישרַאפ ,תוואת עטסוּפ ןיא ןָאטעגנײרַא ,טפנונרַאפ רעדעי ןופ טי
 טוג טשינ לָאמנייק יז ןענָאק ערעל סַאזָאניּפש טול סָאװ ,ןטקעּפַא יד ןופ
 ,קילג ךָאנ טגָאיעג זייורענעגושמ ךיז ןבָאה ןטנוא טייל עקיזָאד יד .ןייז

 ,תונויזב ,ןטײהקנַארק עקיפעלק ,הסיפת -- יי ןבָאה טכיירגרעד רעבָא
 -שירַאג יד ךיז טימ טגנערב סע סָאװ ,ןייּפ יד ןוא ןרָאי עטצריקרַאפ ,ֿפעלק
 ָאד ןענייז ,רעכעד יד רעביא ןפַאלעגמורַא ןענייז סָאװ ,ץעק יד וליפא .טייק
 טימ טעקואַאימעג ןבָאה ייז .םוטעמוא יװ רעטציירעצ ןוא רעדליװ ןעוועג
 עכיילג יד רעביא טרעטעלקעג ןעיװ ןיא סנירָאטעּפמיק ןופ תולוק
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 יװ ,סעניר ןוא ןענָאקלַאב רעביא ןעגנורּפשעג ןוא טגָאיעג ךיז ,טנעוו
 ריד ןופ טיױו טשינ ןלעטשקעװַא ךיז רעטָאק ַא טגעלפ לָאמליײט ,םידש
 ר"ד טָאה סָאװ ,לױהעג ַא ןיא ןיײגרַאפ ךיז ןוא רעטצנעפ סנָאזלשיפ
 יד ןופ ןכָארקעגּפָארַא זיא רע .םילכ יד ןופ טכַארבעגסױרַא ןענָאזלשיפ

 םעד ןבירטעג ןוא ,טרעטעלקעגפיורַא קירוצ ,טשרַאב ַא ןעמונעג ,ךעלּפערט
 ,ןגיוא עקידרעייפ ענירג יד טימ חור ןצרַאװש

 ףענַאד ןופ געװ -- .ןעירשעג םיא וצ רע טָאה -- !ַאטָאקַא --
 ...!הער"היח וד ,עילַאנַאק וד

 ןופ ךעלב ןיא טשרַאב רעד טימ טּפַאלקעג גנַאל ױזַא טָאה דע ןוא

 .ןגָארטעגּפָא טשינ ךיז טָאה רעטָאק רעד זיב ,ךַאד
3 

 ןעמוקעג קירוצ רָאי קיצנַאװצ ןוא ףניפ טימ זיא ןָאזלשיפ ר"ד ןעוו
 ףיוא טרידוטשעגסיוא טָאה רע ואוו ,ץייווש רעד ןיא ,ךירוצ ןופ עשרַאוו ןייק
 .טפנוקוצ עטױרג ַא טגָאזעגסױארָאפ םיא ןעמ טָאה -- ,עיפָאזָאליפ ר"ד
 ןגעװ קרעװ קיטכיו ַא טביירש רע זַא ,טדערעג טלָאמעד ןיוש טָאה'מ
 ןדַאלעגנייא םיא טָאה לַאנרושז רעשיליױּפ-שידיי רעװעשרַאװ ַא .ןַאזַאניּפש
 -ַאטאלימיסַא עכעלטע ןיא רעייגנייא ןַא ןעוועג זיא רע .רעטעברַאטימ ַא רַאפ
 קעטָאילביב רעד ןיא רַאקעטָאילביב רעד ןרָאװעג זיא רע .רעזייה עשיר
 ןַא ןעװעג טלָאמעד ןיוש זיא רע שטָאכ .עגָאגַאניס רעװעשרַאװ רעד ןופ
 ר"ד רעבָא .םיכודיש עשיריבג טדערעג םיא ןעמ טָאה ,רֹוחב רעטלַא
 רע טָאה ךֹודיִש ןייק .ןטייקכעלגעמ ענייז טצונעגסיוא טשינ טָאה ןָאזלשיפ
 .ַאזָאניּפש ךורב יװ ,קיגנעהּפָאמוא ןביילב טלָאװעג טָאה רע :ןוטעג טשינ
 יד בילוצ עגָאגַאניס רעד ןופ רעניבַאר ןטימ טגירקעצ ךיז טָאה רע
 םיא טָאה'מ ןוא ,טגָאזעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,ןעקנַאדעג עשיסרוקיּפַא
 ןטלַאהעגסױא ךיז רע טָאה גנַאל ןרָאי ,קעטָאילביב רעד ןופ טגָאזעגּפָא
 ןרָאװעג זיא רע ןעװ ,רעטעּפש .סעיצקעל עשישטייד ןוא עשיאערבעה ןופ
 םיא טָאה עדניימעג עשידיי רענילרעב יד :סנ ַא ןעשעג םיא זיא ,קנַארק
 םיא רַאפ טימַאב .רָאי ַא קרַאמ טרעדנוה ףניפ ןופ עידיסבוס ַא טמיטשַאב
 ןופ טנעקעג טָאה רע ןבלעוו ,רעמייהסעדליה ריד דניירפ ןייז ךיז טָאה

 םעד טימ ןעמוקוצסיוא .ץנעדנַאּפסערָאק ַא םיא טימ טריפעג ןוא ץייווש רעד
 ,לביטש-םעדיױב ַא ןעגנודעג ךיז ןָאזלשיּפ ר"ד טָאה ,טלַאהעג םעניילק

 -טפַאנ ַא טלדנַאהעגנײא ךיז ,שדוח ַא לבור ףניפ טסָאקעג טָאה סָאװ
 סָאװ ,ךעלכיַאי ןוא ןצירג יד טכַאקעג ךיז רַאפ ןײלַא ןֹוא עקנישַאמ

 ַא ןייטש טַאהעג טָאה רע .ןסע ןסייהעג םיא ןבָאה םירױטקָאד יד
 ןא ןקײטּפַא ןיא טצונ'מ יװ .,ךעלדעלפוש ךס ַא טימ עלעקנעש

 {ךיז טניפעג טרָאד סָאװ ,זייּפש יד ןבירשעגפיוא ןעוועג זיא ןדעי ףיוא
 לָאמ ןייא ...ןעמָאװש ,לּפָאטרַאק ,ןרעמ ,סעלעביצ ,שזריה זיר ;עשַאק
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 יד טימ שוילעּפַאק ןצרַאװש םעד ןוטעגנָא ןָאזלשיפ ר"ד טָאה ךָאװ רעד ןיא

 -לעק םענעטעמַאס םענעבירעגסיוא םעד טימ ָאטלַאּפ םעד ,ןדנַאר עטיירב
 -נַא רעד ןיא -- "קיטעג יד .טנַאה ןייא ןיא רעביױק ַא ןעמונעג ,לרענ
 טָאה רע תעב .גרַאװנסע ןפיוקנייא רַאזַאב ןיא קעװַא זיא ןוא ,רערעד

 .לכיב ןיא טקוקעגנײרַא לייװרעד רע טָאה ,הרוחס רעד ףיוא טרַאװעג
 .ןפורעגוצ םיא ןוא טנָאקעג ןיוש םיא ןבָאה סנירעציז"קרַאמ יד

 םיא ענעדיי-ךלימ ַא טָאה -- !רעטקָאד רעה ,זעק לקיטש טוג ַא --
 ...!לױמ ןיא טייגעצ'ס -- .ןפורעגכָאנ

 .יי!ףרָאד ןופ טשרע ...!רעטקָאד רעה ,ןעמָאװש לטניב שירפ ַא --

 ןעירשעג טָאה -- !רעטקָאד רעה םעד ןיירַא טזָאל ,רעבייוו ,יעה ---
 .י.!ערַאװ ַא ץטכַאמ -- .בצק ַא

 רָאנ ךָאװ רעד ןיא טנוװֶא ןייא ןָאלשיפ ר"ד טגעלפ ןטייצ עטשרע יד
 עשיאערבעה ףיונוצ ךיז ןעמוק סע ואוו ,לזייה-עפַאק םעד ןיא ןעמוקנײרַא
 זָאלג בלַאה ַא ןעקנורטעג טרָאד טָאה רע .ןטנעגילעטניא םתס ןֹוא רערעל

 טקורדעגּפָא ךָאנ טָאה רע .ךַאש ַא טליּפשעג לָאמַא ןוא עװַאק עצרַאוש
 טגעלפ רע .טפירשטייצ רעשיאערבעה ַא ןיא לקיטרַא ןַא טייצ וצ טייצ ןופ
 ,עירול ר"ד ,עגָאגַאניס רעד ןופ רעניבַאר םעיינ םעד וצ ןעמוקנירַא לָאמַא
 וצ טגעלפ סע .ינורדנסכלאה ןוליפ ןגעװ ךערּפשעג ַא טריפעג םיא טימ ןוא
 טגעלפ לָאמ וצ לָאמ ןופ .רָאזנעצ ַא ,דניירפ ַא טסַאגוצ ןעמוק לָאמַא םיא
 יד ךיז ןעניפעג סע ואוו .סָאג עקסישזקָאטנעיװש רעד ףיוא ןײגקעװַא רע
 םיא טימ ךיז ןבָאה םירחוס עשידיי יד ןוא ,רעכיב עטלַא ןופ ןטפעשעג
 -ַעג וליפַא טָאה לָאמ ןייא .ןקיטנַא ײלרעלַא ןזיוועג םיא ןוא ןטָארַאב
 ןיא טלעטשַאב םיא טימ ךיז טָאה דימלת רענעזעוועג ַא סנייז זַא ,ןפָארט
 טָאה ןיהַא ןעמוקעג זיא רע ןעװ ןוא ,ןַארָאטסער ןשידיי ַא ןיא טנוװָא
 -קעװַא דלַאװגב טרָאד םיא טָאה'מ ןוא ,עטנַאקַאב םלוע ןַא ןפָארטעג רע
 ןעװעג זיא ץלַא סָאד .סעדער םיא ןגעװ ןטלַאהעג ןוא ןָאנבױא טצעזעג
 -ערעטניא טשינ רעמ רענייק םיא טימ ךיז טָאה ןרָאי עטצעל יד .לָאמַא
 םיא ןָא ןביױהעגנָא טָאה'מ ןוא טרעדנוזעגּפָא ןצנַאגניא ךיז טָאה רע .טריס

 רעדָא ,רָאי ַא ןיא לָאמַא ןלַאפנײרַא רע טגעלפ לזיײה-עפַאק ןיא .ןסעגרַאפ
 :רעמינּפ עיינ ןפָארטעג לָאמ סעדעי טרָאד טָאה רע ןוא ,רעקינײװ ךָאנ
 ךוא ךעלעגייא עקידנפױל עצרַאװש טימ ךעלמירוחב עקנילפ סנטסרעמ
 טימ טריפעגמורַא ךיז ,שדוק-ןושל ךיג טדערעג ןבָאה ייז .רָאה עטזיירקעג

 רע .קזוח םענעפָא טימ ,ןענָאזלשיפ ר"ד ,םיא ףיוא טקוקעג ןוא ,ךעלדיימ
 טָאה רע סָאװ ,ןשטנעמ ףיוא ןגערפסיוא ןוא ןפורוצ ןצעמע לָאמַא טגעלפ
 :טרעפטנעעג ןוא טניױטשרעד טקוקעגנָא םיא טָאה'מ .טנָאקעג

 ...ןברָאטשעג גנַאל ןיוש ---
 .טרעדנואוועג ךיז ןָאזלשיפ ר"ד טָאה -- !?ָאז יו 1 ןעוו --



 ,עשז סָאװ -- .טגָאזעג םיא ןעמ טָאה -- !טרעה ריא סָאװ טָא --
 +..1ןעגנוטייצ ןייק טשינ טנעייל ריא

 -נָא טשינ גנוטייצ ןייק טָאה ןָאזלשיפ ריד זַא ,ןעועג זיא תמא רעד
 טָאה רעטעּפש ."הריֿפצה, יד ןקישניײרַא םיא ןעמ טגעלפ לָאמַא .טקוקעג

 טניולעג טשינ טָאה טַאלב ַא ףיוא טלעג ןבעגסיוא ןוא ,טרעהעגפיוא ןעמ
 טימ ,רעטעלב עשינָאגרַאשז יד ןגָארטרַאפ טנָאקעג טשינ רע טָאה וצרעד

 טרָאד טָאה'מ סָאװ ,ןתוצראה-םע יד טימ ןוא ירבע רעטזיירגרַאפ רעייז
 -עג ןבָאה סַאג ענלַאמכָארק רעד ףױא ןעגנוי ןעוו ,1905 טניז .ןבירשעג

 בילוצ טָאה'מ ןוא ןרעװלָאװער ןופ ןסָאשעג סעבמָאב ןפרָאװעג ,טקיירטס
 ר"ד טָאה -- ,בלעװעג יד ןכַאמרַאפ ךָאװ רעד ןטימ ןיא טװמעג ײז
 יָאמ םעד טימ ןָאט וצ טַאהעג טָאה סָאװ ,ץלַא ןעמוקַאב טנייפ ןָאזלשיפ

 ךיז ןבָאה עלַא ,ןטסיכרַאנַא ,ןטסילַאיצָאס ,ןטסינויצ .טייקשידיי םענרעד
 טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,םיצראה-םע עדנַאב ןייא ןיא טשימעגפיונוצ םיא ייב
 עקיטפנינרַאפ ןײק ןעמ ןָאק ריא ןָא סָאװ .טפַאשלעזעג יד ןרעטשעצ
 רעשיאערבעה ַא ןלַאפעגניירַא לָאמַא םיא וצ זיא סע .ןריפ טשינ ץנעטסיזקע
 יד טימ ,שיאערבעה עיינ סָאד ןטילעג טשינ טָאה רע רָאנ ,לַאנרושז

 ךיוא .תוינשמ ןיא רעדָא ך"נת ןיא לצרָאװ ןייק טשינ ןבָאה סָאװ רעטרעװ
 -סױא סָאד ןטיבעג טייצ רעד רַאפ ןעמ טָאה רעכיב עשילױּפ יד ןיא
 ןשטנעמ עקיטסייג יד וליפַא זַא ןעזעגנייא טָאה ןָאולשיּפ ר"ד .ץכעגייל
 ןלעטשוצנדירפוצ ץלַא ןעוט ןוא טפנונרַאפ רעד ןופ רעמ ץלַא ּפָא ךיז ןרעק
 -ניירַא ןוא קעטָאילביב ַא ןיא לָאמַא ןײגנירַא ךָאנ טגעלפ רע .לבעּפ סָאד
 לָאמ סעדעי טָאה רע .עיָאזָאליפ ןופ עטכישעג רענרעדָאמ ַא ןיא ןקוק
 .ןַאוָאגיּפש טשינ ןעיײטשרַאפ ןרָאסעּפָארּפ יד זַא ,טורדרַאפ ןייז וצ ,ןענופעג
 .ןטײקשירַאנ ענעגייא ערעייז ןיירַא םיא ןיא ןשטייט ,שלַאפ םיא ןריטיצ
 ןָאזלשימ ר"ד שטָאכ .ןגערפוצּפָא םיא הּפצוח יד טַאהעג וליפַא ןבָאה ערעדנַא
 ,ןקינעי םעד רַאפ טשינ טסָאּפ ןֹוא עיצָאמע ןַא זיא ןרָאצ זַא ,טסואוועג טָאה

 קיטסַאה טָאה רע .זייב ןרעװ רע טגעלפ --- ,לכש ןופ געוו ןפיוא טייג סָאװ
 טשינ ךיז טָאה רע .ךיז ןופ טּפוטשעגּפָא סע ןוא ךוב סָאד טכַאמעגוצ
 .ןעייּפשסיוא טזומעג ןוא ןטלַאהנייא טנָאקעג

 !רעלּפַאטשכָאה ! םירומח -- .טלמרומעג רע טָאה -- !ןסומַארָאנגיא --

 עייג יד ןיא ןקוקוצנײרַא טשינ רעמ ןריואוושעגוצ ךיז טָאה רע ןוא
 .רעצכעביירש

4 
 ,טלעג טקישעגוצ ּפָא טגָארט סָאװ ,רעגערט-טסָאּפ רעלעיצעּפס ַא

 קיצבַא םורַא םייהַא ןענָאזלשיפ ריד ןעגנערב םישדח יירד עדעי טגעלפ
 ךס ַא רעבָא ,ילוי בייוהנָא ןיא ןעמוקנָא טלָאזעג עמוס יד טָאה לָאמסָאד .לבור

 ענעדלָאג יד טימ ןוא ןסנָאװ עדנָאלב יד טימ יוג רעד ןוא רעבירַא ןענייז געט
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 ַא ןָא טעמכ ןבילבעג זיא ןָאלשיפ ריד .ןזיװַאב טשינ ךיז טָאה ּפענק
 רע טָאה -- !טסיײװ רעװ .ןרעלקוצרעביא ןבױהעגנָא טָאה רע .ןשָארג
 ןגיוצעגקירוצ עדניימעג רענילרעב יד לָאמַא טָאה רשפא -- .טכַארטעג
 ץוא !ןברָאטשעג הלילח רעמייהסעדליה ר"ד ויא רשפא !עידיסבוס יד
 ,טסואועג טָאה ןָאזלשיפ ר"ד זטסָאּפ רעד ןיא תועט ַא ןעשעג זיא רשפא

 ןוא ,קידנעווטיונ ןוא טרינימרעטעד זיא ץלַא זַא ,הביס ַא טָאה ךַאז עדעי זַא
 רעבָא .ןגרָאז וצ ןַאמ ןקיטפנונראפ ַא רַאפ ןיז ןייק טשינ רעבירעד טָאה'ס
 סע .ןגילפ יװ טמושזעגמורַא ,חומ ןיא ןכָארקעג ןײלַא ןענייז תוגאד יד
 ,דרָאמטסבלעז ןייגַאב רע ןָאק לַאּפ ןטסגרע ןפיוא זַא ,ןלַאפעגנייַא םיא זיא
 ןייק ןופ ןטלַאהעג טשינ טָאה ַאזָאניּפש זַא ,טסואועג טָאה רע רעבָא

 .םיעגושמ וצ ןכילגרַאפ ייז טָאה ןוא רעדרעמטסבלעז

 ,טפעה ַא ןפיוק ןעמוקעג זיא ןָאולשיפ ר"ד ןעוו ,גָאט ַא םענייא ןיא
 ןיא ןעמ טָאה סעּפע .המחלמ ןגעװ ןדער סָארק ןיא טרעהעג רע טָאה
 טקישעג ןבָאה לָאז ךיירטסע ןוא ץנירּפ ןשיכיירטסע ןַא ןסָאשעג עיברעס
 ןוא לדרעב לעג ַא טימ ןאמרעגנוי ַא ,רעמערק רעד .םוטָאמיטלוא ןַא
 :טהנעטעג טָאה ,ךעלעגייא עקידנפיול עלעג

 !קידבעל ןייז טע'ס ...!עלהמחלמ ַא ןבָאה ן'רימ --
 רַאפ ןפיוקנָא לָאז רע ,הצע ןַא ןענַאולשיפ ריד ןבעגעג טָאה רע ןוא

 ףלעפסיוא טעװ רעטעּפש לייוו ,גרַאװנסע טלעג ןצנַאג םעד
 טסַאּפעגּפָא טָאה ןָאולשיּפ ר"ד רעדײא .לענש ןעגנַאגעגוצ זיא ץלַא

 ןעמ טָאה ,גנוטייצ ַא ףיוא ןשָארג ריפ ןבעגוצסיוא טנױל סע יצ ךיז ייב
 -יבָאמ ַא טמיטשַאב טָאה רעסייק רעד זא ,ןטַאקַאלּפ ןּפעלקסױא ןעמונעג
 עקידכעלייק ןוטעגנָא ןבָאה ,רעדניק ןופ סעטַאט ,טײלסנַאמ .עיצַאזיל
 ןענעז רעבייוו יד .המחלמ ןיא יז טפור'מ זַא ןמיס ַא ,טנרָאפ ןופ ךעלכעלב
 -העשת ךָאנ גָאט ַא ,קיטנָאמ .ןעיירשעג ןוא ןענייוועג טימ ןפָאלעגכָאנ ייז
 עכעלטע עטצעל יד רַאפ טלָאװעג ןוא סַאג ןיא ּפָארַא ןָאזלשיפ ריד זיא ,באב
 -חוס .טכַאמרַאפ ןעוועג ןענייז ןבלעוועג יד רעעבָא ,זייּפש ןפיוקנייא ןדליג
 םישובלמ עקידתבש יד ןיא ןסיורדנופ ןענַאטשעג ןענייז סעטרחוס ןוא םיר
 טָאה םינוק ערעדנַא טימ .הרוחס ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא ,טהנעטעג ןוא
 -גיא .ןריט-רעטניה ךרוד טזָאלעגנײרַא יז טָאה'מ ןוא טעדוסעג ךיז ןעמ
 ןטירעג ןענייז ןדרעווש עזיולב טימ ןעמרַאדנַאשז .הלהב ַא ןעוועג זיא ןסיורד
 יד ףױא טקשושעג ךיז ןבָאה רעביױו ןוא רענעמ ךעלדער .דרעפ ףיוא
 טרָאד טָאה'ס ןוא םלוע ןַא ןענַאטשעג זיא קנעש ַא םורַא .ןרַאוטַארט
 -עגסיוא רַאצ ןופ לעּפַאב ַא ףיוא ןעמ טָאה סָאד .טריּפש טימ ןעקנוטשעג
 ַא זיא ,טניישעג טָאה ןוז יד שטָאכ .ןפנָארב רעסעפ קָאטשניר ןיא ןסָאג
 ...המחיוקיל ַא תעב יװ ,טפול רעד ןיא ןגעלעג טיײקידנטָאש עכעלביוט

 טרָאד רע טעװ רשפא ,לזײה-עפַאק ןיא קעװַא זיא ןָאזלשיפ ריד

 דו



 טרָאד טָאה רע רעבָא .הצע ןַא ןבעג םיא ןלעװ סָאװ ,עשימייה ןפערט
 ןופ רעניבַאר םוצ קעװַא זיא רע .םינּפ טנַאקַאב ןייא ןייק ןעזעג טשינ
 רעד ןיא ןוא לדרעב ןטברַאקעג םעד טימ שמש רעד רעבָא ,עגָאגַאניס רעד
 ןוא רעטקָאד רעה רעד זַא ,טגָאזעג םיא טָאה עקלומרַאי רעקיטנַאק-סקעז
 טַאהעג טָאה ןָאולשיּפ ר"ד .דָאבמערַאװ ןיא ץעגרע ןענייז עילימַאּפ ןייז
 םענייק ןפָארטעג טשינ טָאה רע רעבָא ,עטנַאקַאב עכעלטע ךָאנ טָאטש ןיא
 זיא סע ןוא ,ןכָארבעג סיפ יד םיא ןבָאה ןײגמורַא ליפוצ ןופ .םייה רעד ןיא
 ףעשלח םוצ יװ ,ןגױא יד רַאפ לקנוט ןוא ןירג ןרָאװעג לָאמ עלַא םיא

 ךיז טָאה רע .קילב ןרַאפ ןגיולפעג שזַא םיא ןענייז ןעלטניּפ עקידרעייפ
 .רעבירַא טעװ תושלח סָאד זיב ןטרַאװּפָא ןוא ןלעטשּפָא לָאמ סעדעי טזומעג
 -ַאנמיג עקיגױאצרַאװש ַא .ןסיוטשעג ,טּפוטשעג םיא ןבָאה רעייגייברַאפ יד
 סָאה גירק רעד שטָאכ ...הבדנ ַא ןעגנַאלרעד טװאורּפעג םיא טָאה ןיטסיז

 ןסָאג יד רעביא טרישרָאמ ןוש ןבָאה ,ןבױהעגנָא טַאהעג סָאװ רָאנ ךיז

 -עגּפָא ,עטבױטשרַאפ ,גנונעפָאװַאב רעלופ ןיא ןטַאדלָאס תורוש עטיירב
 יד .ןענָארטַאּפ טימ ןוא ךעלעסעק ענעכעלב טימ ןעגנַאהַאב ,עטנערב
 ןופ ןטעגָאיַאב יד .רענייטש יד רעביא טּפַאלקעג קינַאטניײא ןבָאה לוויטש
 ןבָאה םינוי יד .טלַאק-ךעלנירג ןוא ףרַאש טצנַאלגעג ןבָאה ןסקיב

 לָאמ ןופ .שינעבערגַאב ַא ייב יװ ,תולוק עקידנעצכעקעלב טימ ןעגנוזעג
 עטיירב יד .דרעפ טכַא וצ טנַאּפשעגוצ ,טַאמרַאה ַא ןרָאפעגכרוד זיא לָאמ וצ
 טכיוהעג טָאה ליומ ןדנילב םעד ןופ .קורב ןפיוא טעקסַארטעג ןבָאה רעדער
 וצ שינעפרעדַאב ַא ןעמוקַאב טָאה ןָאזלשיפ ר"ד .המיא רערעטצניפ טימ
 ךיז טלָאװ ץלַא יװ ,ןכָאטשעג ןוא ןטינשעג טָאה םירעדעג יד ןיא .ןכערב
 ,ןגָאלשַאב םיא ןבָאה ןטסגנַא עטלַאק .טיירדעגרעביא טרָאד

 ...!עדנע יד -- .ןָאטעג טכַארט ַא רע טָאה -- !ברַאטש ךיא --

 ןלַאפעגקעװַא זיא ןוא םײהַא טּפעלשרעד ןגעווטסעדנופ ךיז טָאה רע
 יװ ,טלכרָאכעג בלַאה טכרָאנשעג בלַאה טָאה רע ,לטעב םענרעזייא ןפיוא
 רע זַא ,טכַאדעגסיוא םיא ךיז טָאה'פ .ן'ססוג וצ ןבױהעגנָא ןיוש טלָאװ רע
 וצ םיא טגייל עמַאמ יד ןוא יו םיא טוט זדלַאה רעד .ץיוועשיט ןיא זיא
 יעבַאשז ַא ןגעװ בוטש ןיא טדערעג ןעמ טָאה סעּפע .ץלַאז טימ ץָאז ַא
 טלָאװעג טָאה רע ...לטכיל ַא ןגעװ ןוא ,ָאטעג סיב ַא םיא טָאה סָאװ

 סָאג ןיא .טוָאלעגסױרַא טשינ םיא טָאה'מ רָאנ ,ןסיורדניא ןײגסױרַא
 עטלּפָאט טימ ,רעדמעה עגנַאל ןיא םיחלג .עיסעצָארּפ ַא ןעגנַאגעג זיא

 -ייה .טלצנעװשַאב ןוא שינײטַאל ףיוא ןעגנוזעג ןבָאה ,טנעה יד ןיא קעה
 .טדנעלבעג ןבָאה םימלצ .טפול רעד ןיא טלקַאװעג ךיז ןבָאה רעדליב עקיל
 ןרָאװעג למיה רעד זיא םיצולּפ .רגּפ ןוא ךיורייוו טימ טקעמשעג טָאה סע

 ןבָאה רעקעלג .ןענערב ןעמונעג טָאה טלעוװ עצנַאג יד ןוא טור קימַאלּפ

 יגייא ,ןלַאפעג ,םודנעּפ םודנעה ןפָאלעג ןענייז ןשטנעמ .ןעגנולקעצ ךיז
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 ןענייז לגייפ תונחמ .ןביוהעגפיוא ךיז ןבָאה ןלייז עקיכיור .ןרָאװעג ןעקנוזעג
 ךעלרעמרָאי ַא טרעהעד ךיז טָאה לָאמַא טימ .ײרעקַארק ַא טימ ןגיולפעג

 ר"ד .טייקרעווש ,דחּפ ,שינעקיטש טימ לופ ןרָאװעג זיא ץלַא ןוא יירשעג
 ךיז טָאה טנַאה ַא .טּפַאכעגפױא ךיז ןוא ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה ןָאזלשיפ
 ןעװעג םיא זיא בייל סָאד .טלסיירטעג ךיז טָאה םופ ַא .ןָאטעג רעדיילש ַא

 םיא טלָאװמ יװ ,ןָאטעג ייװ םיא טָאה גנולש יד .סייוש טימ ןסָאגַאב

 ןכעלניועג-טשינ םעד ןגעװ ןטכַארטכָאנ טװאורּפעג טָאה רע .ןגרָאװעג
 טריסַאּפ סע סָאװ םעד ןשיוװצ טלַאהנעמַאזוצ ןקיטפנינרַאפ םעד ןכוז ,םולח
 -ינרעטע עיצעפס בוס, ץלַא ןעמענַאב ןוא טלעוו רעד ןוא םיא טימ טציא
 רעד ,ייו .שינעטלַאהנָא ןָא ,טרעטנָאלּפעצ ןעוועג זיא ץלַא רעבָא ."סיטַאט

 רעהעג טלעוו יד --- .טכַארטעג רע טָאה -- !ןיזמוא ןופ סעפעג ַא זיא חומ
 ...!םיעגושמ יד וצ

 -מירד ןעמונעג יינסנופ ןוא סעיװ יד ןסָאלשעגוצ רעדיװ טָאה רע ןוא
 .ןעמולח ןוא ןעל

5 
 ןָאזלשיפ ר"ד זַא ,טלָאװעג טשינ ךָאנ ,םינּפַא ,ןבָאה ןצעזעג עקיבא יד

 .ןקידנע לָאז

 ןעוועג זיא סָאװ ,רָאדירָאק ןרעטצניפ ַא ןיא ,ןָאזלשיפ ר"ד ןופ טקניל
 טקעמשעג לָאמ עלַא טרָאד טָאה'ס ןוא ןשיוק ןוא סנטסַאק טימ טלעטשעגנָא
 טנױאוװעג טרָאד טָאה סע .ריט ַא ןעוועג זיא ;עדָאס ןוא ץכעשייר טימ
 עבָאד .עבָאד עצרַאװש יד : ןפורעג יז ןבָאה םינכש יד סָאװ ,דיומ עטלַא ןַא
 זָאנ ַא .עטעּפָאל ַא יװ ,עטסיררַאפ ַא ןוא ערַאד ַא .עגנַאל ַא ןעװעג זיא
 טצָארּפשעג טָאה ּפיל רעטשרעביוא רעד ףיוא .ענעכָארבעצ ַא טַאהעג יז טָאה
 ןוא ,ליבסנַאמ ַא יװ ,לוק קירעזייה ַא טימ יז טָאה טדערעג .עלעסנָאװ ַא
 עבָאד עצרַאװש יד זיא גנַאל ןרָאי .ךיש עשליבסנַאמ יז טָאה ןגָארטעג
 טָאה ךַאנרעד .לגייב ןוא למעז ,טיורב ןשױק טימ רעױט ןיא ןענַאטשעג
 סעשונַאי ןיא ןגָארטעגמורַא טָאה ןוא רעקעב םעד טימ טגירקעצ ךיז יז
 -עג סָאד טָאה'מ יװ רעדָא ,רעייא ענעכָארבעציבלַאה טימ רעביוק ַא ףיוה
 ,היומ עשירַאנ ןייק ןעוועג טשינ זיא עבַאד עצרַאװש יד .ךעלשטיינק -- ןפור
 לָאמ יױוצ זיא יז .טָאהעג טשינ יז סָאה טײלסנַאמ וצ לזמ ןייק רעבָא
 .םיאנת יד טקישעגּפָא ריא טָאה'מ רעבָא ,ןלעזעג"רעקעב טימ הלכ ַא ןעוועג
 ,רעזעלג ַא ,דיי ןרעטלע ןַא טימ םיקרּפ"ישאר ןבירשעג רעטעּפש טָאה יז
 ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע רעבָא ,שורג ַא רַאפ ןבעגעגנָא ךיז טָאה סָאװ
 עקירעמַא ןיא טַאהעג טַאה יז .בייוו ַא ענזיוועלומש ןיא טַאהעג טָאה רע זַא
 טעװ רע זַא ןדער טפָא טגעלפ יז ןוא ,רעטסוש ןטעווירגעג ַא ,ןיװק ַא
 ןיא ןבילבעג זיא יז רעבָא .טרַאקסּפיש ַא ןקישסױרַא ןגרָאמ-טנייה ריא
 :ןהנעט ןגעלפ רעבייוו יד .עשרַאװ
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 ...!דױמ עטלַא ןַא ןברַאטש טסעו ,עבָאד ,ריד וצ זיא ךָארב ַא --
 : טרעפטנעעג טָאה עבָאד ןוא
 עלַא יז בָאה'כ ...!טײלסנַאמ ַאק ףיוא ןעװערַאה טשינ ליװ ךַאי --

 ++.!דרָאע'רד ןיא
 -עג .עקירעמַא ןופ ווירב ַא ןטלַאהרעד עבָאד טָאה גָאטימכָאנ םענעי

 ריא טָאה רע ןוא ,ןכש ַא ,רעדיינש רעזייל וצ ןײגנירַא יז טגעלפ ךעלגייוו
 ףיוא טכַאמרַאפ ריט יד ןעוועג ןרעזייל ייב זיא לָאמ סָאד .טנעיילעגרעביא
 סָאװ ,ןענָאזלשיפ ר"ד וצ ןײגנײרַא טזָאלעג ךיז טָאה עבָאד ןוא לסעלש ַא
 רָאנ ,טּפַאלקעגנָא טָאה יז .רענָאיסימ ַא רַאפ ףיוה ןיא ןטלַאהעג טָאה'מ
 רעד ,םייה רעד ןיא ָאטשינ יאדווא זיא'ר .טרעפטנעעג טשינ טָאה רענייק
 ריט יד ןוא ּפַאלק ַא ךָאנ ןבעגעג טָאה יז .טרעלקעג עבָאד טָאה --- !דמושמ
 -עג זיא ןוא לעװש יד ןטערטעגרעבירַא זיא יז .טנפעעג ןיילַא ךיז טָאה

 יד ןיא טעב ןיא ןגעלעג זיא ןָאזלשיפ רייד .ענעקָארשרעד ַא ןייטש ןבילב
 םעד טימ ןוא לגרָאג ןטציּפשעגסױא ןַא טימ ,סקַאװ יװ לעג ,םישובלמ
 ַא טכַאמעג ןוא ןָאטעג שטיװק ןקירעזייה ַא טָאה עבָאד .ףױרַא לדרעב

 .טיױט זיא רע זַא ,ןעוועג רעכיז זיא יז םערָאװ ,ןפױלטנַא וצ גנוגעװַאב
 ּפָאכ ַא טָאה דױמ יד ,ןָאטעג ריר ַא ךיז תמ'ס טָאה עגר רעד ןיא רעבָא
 ןיא ןּפָאלעגסױרַא ,שיט ןפיױא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,טרָאװק יד ןָאטעג

 ר"ד .ןטשלחרַאפ םעד ןסָאגעגּפָא ןוא ןַארק ןיא רעסַאװ טּפַאצעגנָא ,זיוה
 .ןגיוא יד טנפעעג ןוא טלקָאשעגּפָא ךיז טָאה ןָאזלשיפ

 רעדָא ,קנַארק ןענעז יז -- .טגערפעג עבָאד טָאה -- 1 קנע זיא סָאװ --
 ..ידעואוו

 .ןייש עקנַאד ,ןיינ --
 !ןפור יז ליכַאי 1 עכוּפשימ רשפא ןבָאה יז --
 .טלמרומעג ןָאזלשיפ ר"ד טָאה -- ,עילימַאפ ןייק ---

 יצג טָאה ןָאזלשיפ ר"ד רעבָא ,רעשדלעפ ַא ןפור טלָאװעג טָאה יז

 טשינ גָאט םענעי דָארג טָאה יז יװ ױזַא .ןייג ףױא ּפָאק םעד טלקָאש
 ,לוָאב ןייק ןעװעג טשינ רעמ ןענעז רעייא עטשטיינקעג לייוו ,טלדנַאהעג
 ןפַאלש םעד ןפלָאהעג טָאה יז .הוצמ ַא ןָאט וצ ךיז ייב טסַאּפעגּפָא יז טָאה
 ןָאטעגסיױא טָאה יז .יינסנופ טעבעגסיוא םיא ןוא רעגעלעג ןופ ןכירקּפָארַא
 ףיוא ץירג ַא ןכָאק םיא טלעטשעגקעװַא ךיז ןוא םישובלמ יד ןטלַא םעד
 יד ןעמוקעגניירַא טשינ לָאמנייק זיא לביטש ריא ןיא .עקנישַאמ-טּפַאנ רעד

 .ןביוש עקינוז טנעוו ענעכַארקעגּפָא יד ףיוא ןענַאטשעג ןענייז ָאד רעבָא ,ןוז

 ןעגנָאהעג זיא טנַאװ רעד ףיוא .טיור ףיוא טברַאפעגּפָא ןעוועג זיא ליד רעד
 ,רָאנ ץטעז .ףיילש ןטיירב ַא ןוא רָאה עגנַאל טימ ליבסנַאמ ַא ןופ דליב ַא
 ןָאולשיפ ר"ד .טרעלקעג עבָאד טָאה -- !ןייר טלַאה ןוא חרת רעטלַא ןַא

 -רעד םיא סע טָאה עבָאד ןוא "קיטע- יד ןעגנַאלרעד ןעסייהעג ךיז טָאה
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 זיא'ס :ּפָאק ןטימ טלקָאשעג ןוא ןטייז עלַא ןופ טקוקַאב טָאה יז .טגנַאל

 ןעגנַאגעגסױרַא ןוא ןעגנַאגעגנײרַא זיא דיומ יד ...לוסּפ ףירט ַא ,םינּפַא
 ץירג יד .בוטש יד טרעקעגסיוא ןוא רעסַאװ רעמע ןַא טכַארבעגנײרַא טָאה
 ןעמָאװש ,ןּפיױרג טימ ןָאטעג קעמש ַא טָאה סע ןוא ,ןכָאק ,ןדיז ןעמונעג טָאה
 טייוו ױזַא רע זיא ,ןסעגעגּפָא טָאה ןָאזלשיפ ר"ד יװ םעדכָאנ .טּפַאנ ןוא
 -רעביא ריא לָאז רע ןבעגעג םיא טָאה עבָאד זַא ,תוחוכ יד וצ ןעמוקעג
 לטצלב סָאד .ךעלעמַאּפ טנעיילעג טָאה רע .עקירעמַא ןופ ווירב םעד ןענעייל

 ,קרָאי"וינ ןופ ןעוועג זיא סע .טנעה ענייז ןיא טלסיירטעג ךיז טָאה ריּפַאּפ
 רַאפ טייג סע זַא ,ןבירשעג לָאמ ןטלפיוו םוצ טָאה רע .ןיװק סעכָאד ןופ
 עבָאד .עטרַאקספיש ַא ןקישסױרַא טע'ר זא ןוא "רעטעל רעסיורג ַא ריא
 םעד ןפלָאהעגוצ טָאה ןוא קינייוונסױא ףיוא טנָאקעג ןומוּפ םעד ןיוש טָאה

 .סעטעּפָאל ןוא סערעשטָאק סמענעי ןופ ןרעטנָאלּפסױרַא ךיז ןטלַא
 ךָאימ טָאה'ר -- .ןָאטעג גָאז ַא יז טָאה -- !טעקַאשט רע יװ ,יוא --

 ...!ןסעגרַאפ גנַאל ןיוש

 טעב םייב לוטש רעד ףיוא .ןעמוקעגניירַא רעדיװ עבַאד זיא טנוװָא ןיא
 ןבָאה סנטָאש עכעלטיור .רעטכייל םענעשעמ ַא ןיא טכיל ַא ןענַאטשעג זיא
 ריד .טיפוס ןפיש םעד ןוא טנעװ ענעכָארקעגּפָא יד ףױא טרעטיצעג

 םעד ןיא טקוקעגניירַא ןוא ןשיק ַא ףיוא טנעלעגנַא ןסעזעג זיא ןָאזלשיפ
 טליטעגנייא יװ ןעוועג זיא סָאװ ,ןרעטש ןטלוב ןלָאמש ןייז ףיוא .ךוב

 ןגיוא עטנפעעצ-טיירב יד .ןייש ענעדלָאג ַא ןטכױלעגּפָא טָאה ,ןעייווצ ןיא
 ןעוועג טלָאװ רע יװ ,רעטעלב עכעליולב יד ףיוא טקוקעג קידרעווילג ןבָאה

 ןעמונעגנָא ןעבָאד טָאה לייוו ַא .עלעגייפ ַא ןענַאטשעג זיא שיט ןפיוא ,דנילב

 ןעלגיּפש עצרַאװש ,סרעכַאמ-ףושיכ ןָא טנַאמרעד ךיז טָאה יז .קערש ַא

 טכַאנייב םורַא ןעייג סָאװ ,"סרעיימַארפ, ןיא ןוא ,םיתמ ענעגירשעגקירוצ
 "נעענ טירט עכעלטע טכַאמעג ןגעווטסדנופ טָאה יז .רעבייוו ןקערשרעביא

 +טגָאזעג ןוא רעט
 ...ורעסעב י'שינ זיז ןכַאמ סָאװ ,ונ --
 ...סַאװטע .עקנַאד --
 שטָאכ ,טגערפעג דיימ יד טָאה -- ? רענָאיסימ ַא שעקַאט ןענייז יז --

 ,זיא סָאד סָאװ טסואוועג טשינ ןיילַא טכער טָאה יז

 -- .טגָאזעג ןָאזלשיפ ר"ד טָאה -- .רענַאיסימ ןייק ןיב ךיא זַאה --

 .ןעדוי עלַא יװ עדוי ַא ןיב ךיֹא

 טכוזעגסיוא טָאה יז .רעשימייה ןרָאװעג רעפטנע םעד ןופ ריא זיא סע
 ןופ טכַארבעגנירַא טָאה יז .ּפמָאל םעד ןדנוצעגנָא ןוא טפַאנ שַאלּפ יד
 ןָאולשיפ ר"ד .ךעלּפײרג ןכָאק טלעטשעג ךיז ןוא ךלימ זָאלג ַא בוטש ריא
 סעדעי ןענַאטשרַאפ טָאה רע שטָאכ רָאנ ,"קיטע. רעד ןיא טקוקעגניירַא טָאה
 ןצנַאג םעד ןפיירגַאב וצ לָאמסָאד ןעוועג רעווש םיא זיא ,רעדנוזַאב טרָאװ
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 ףיוא ןשינעפוררַאפ ןוא ןזייװַאב ערעייז טימ ןצַאזרעל יד ןופ גנַאהנעמַאװצ
 ,טקַאהרַאפ ןעוועג םיא זיא ּפָאק רעד .סעמערַאעט ,סעיציניפעד ,סעמָאיסקַא
 ךעלקערב .קימיוש ןוא ךעלעמַאּפ ןענורעג זיא ןרעדָא יד ןיא טולב סָאד

 רע .ןריהעג יד ןיא טשימעג םיא ךיז ןבָאה רעטרעװ ענעסירעגּפָא ,םולח
 ןוא ןגױא יד וצ ךוב סָאד ןביוהעגרעטנוא טנעה עקידנרעטיצ טימ טָאה
 :טנעיילעג חוכ לטשער ןטצעל ןטימ

 .ןערַאהעב וצ ןייז םענייז ןיא טבערטש גניד סעדעי --
 ,טסילשסיוא סרעּפרעק ןערעזנוא ץנעטסיזקע יד וצ עעדיא ענייא --

 ףבעג טכינ עלעז רערעזדנוא ןיא ןַאק
 רענייא ,עדיורפ רענייא עכאזרוא יד לַאפוצ ךרוד ןַאק גניד סעדעי --

 ...ןייז עדריגעב רענייא רעדָא רעוַארט
6 

 רע ,ןברָאטש טעװ רע זַא ,טכירעג גָאט ןדעי ךיז טָאה ןָאולשיפ ר"ד
 ואוו ,האווצ ַא ןבירשעגנָא טנַאה רעקידנרעטיצ ַא טימ טַאהעג ןיוש טָאה
 -עגָאגַאניס רעד ןטּפירקסונַאמ ןוא רעכיב ענייז ןעקנָאשעגקעװַא טָאה רע
 ףעבָאד ןבירשעגּפָא רע טָאה לבעמ סָאד ןוא םישובלמ יד .קעטָאילביב

 .ןעמוקעג טשינ זיא טוט רעד רעבָא .ןָאטעג גנוטכַא םיא ףיוא טָאה סָאװ
 ךיז טָאה עבָאד ןרעװ וצ רעסעב ןבױהעגנָא םיא טָאה סע .טרעקרַאפ
 טַאהעג טייצ יז טָאה ןגעװטסעדנופ .לדנַאה םֹוצ ןעמונעג רעדיװ טציא
 טכָאקעגּפָא םיא טָאה יז .ןטלַא םוצ ןעמוקוצנײרַא גָאט ןיא לָאמ עכעלטע
 רעד ןופ סעיינ יד טלייצרעד םיא ןוא ייט זָאלג ַא טגנַאלרעד םיא ,ץירג

 ,וָאכָאטסנעשט ,ןידנעב ,שילָאק ןעמונעג ןיוש ןבָאה ןשטייד יד זַא :המחלמ
 ,גָאטרַאפ זַא ,טדערעג וליּפַא ןבָאה ןשטנעמ .עשרַאװ ףיוא ןעיג ייז זַא ןוא
 .ןטַאמרַאה ןופ ךליהּפָא םעד ןיוש ןעמ טרעה ,ןסיורדניא ליטש זיא'ס ןעוו
 .טעיגרה'עג ןרעוו רענעמ זַא םעד ןגעוו ןדער ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה יז

 יד וצ ךָארב ַא'ס -- .ט'הנעטיעג יז טָאה -- !ןגילפ יד יװ ןלַאפ ייז --

 ...!ריעלימ סיורג ַא !רעבייוװ
 ןיא ןגיוצעג יז טָאה'ס רָאנ ,סָאװרַאפ טסואוועג טשינ ןײלַא טָאה עבָאד

 -דלָאג יד ןעמענוצסױרַא טַאהעג ביל טָאה יז .לביטש-םעדיוב סנטלַא םעד

 ןרעטפול וצ ןוא ןבױטשּפָא ייז ,עקרעשזַאטע רעד ןופ רעכיב עטשיילעג
 ןבָאה סָאװ ,ךעלּפערט יד ףיוא ןכירקפורַא טגעלפ יז .ךַאד ןופ םיוז ןפיוא
 ךיוא זיא סע .ויטקַאּפש ןכרוד ןקוקסױרַא ןוא ,רעטסנעפ םוצ טריפעג
 רעד ןופ טלייצרעד ריא טָאה רע .ןענָאזלשיפ ר"ד טימ ןדער וצ טוג
 *רַאפ זיא רע סָאװ ,טעטש עסיורג יד ןופ ,טרידוטש טָאה רע ואוו ,ץייווש
 ,רעמוז וליפַא ןגיל טביילב יינש רעד ואוו ,גרעב עכיוה יד ןופ ,ןרָאפעגיײב
 יז ףױא טרָאפ'מ ןוא ןעמי יװ סיורג ױזַא ןענייז סָאװ ,סערעזָא ןופ ןוא
 ַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז זַא .םיא ןופ טסואוורעד ךיז טָאה יז .ןפיש טימ

76 



 ,טנעדוטס ַא ןרָאװעג זיא רע רעדייא זַא ןוא ,ןיציבר ַא -- רעטומ יד ,בר
 םיא טָאה יז .ארמג טנרעלעג טָאה ןוא רוחב"הבישי ַא ןעװעג רֶע זיא
 טדער רע זַא ,טגָאזעג ריא טָאה רע ןוא ןָאק רע ןכַארּפש לפיוו טגערפעג
 טָאה רע .שיזיוצנַארּפ וליּפַא ןוא שטייד ,שיסור ,שיאערבעה טביירש ןוא
 טעדליבעג ַאזַא זַא ,שודיח ַא ןעװעג ןעבָאד זיא סע .שינײטַאל טנָאקעג ךיוא
 .סַאג רענלַאמכָארק רעד ףיוא עטַאיצַאפ ַא ןיא ןעניואוו ןפרַאד לָאז לשטנעמ
 ,רָאטקָאד ַא זיא רע טטָאכ סָאװ ,טרעדנואוועג ךיז יז טָאה ץלַא ןופ רעמ
 :םיא םוצ טנהעטעג טָאה יז .ןטּפעצער ןייק ןביירש טשינ רע ןָאק

 ןטכַאר ןפיוא רעטקָאד יַאק ןרָאװעג ישינ ןיוש יז ןענעז סַאװרַאפ --
 ...ותמא

 .טרעפטנעעג רע טָאה -- ,טצרַא ןייק רעבָא ,רָאטקָאד ןיב ךיא --
 1רעטקָאד ערַא'ס --
 -עיּפָאזָאליפ רעד רָאטקָאד --

 זַא ,טנַאעג יז טָאה ,זיא סָאד סָאװ ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה יז שטָאכ
 + ןָאטעג גָאז ַא טָאה יז .סקיטכיװ רעייז סעּפע זיאיס

 ...!ּפָאק ַאזַא ןעמונעג יז ןבָאה ואוו ,וילעמַאמ ,יוא --
 זָאלג ַא טגנַאלרעד םיא טָאה יז יװ םעדכָאנ ,טנוװָא ןַא ןיא לָאמ ןייא

 ןענַאװ ןופ ןגערפסיוא ןעמונעג יז רע טָאה .סערַאכוס ןוא ךלימ טימ ײט
 טָאה יז סָאװרַאפ ןוא ןרעטלע עריא ןעװעג ןענייז סע רעװ ,טמַאטש יז
 טָאה'ס .עטפעלּפעג ַא ןרָאװעג בייהנָא ןיא זיא עבָאד .טַאהעג הנותח טשינ
 ןגעווטסעדנופ טָאה יז .ןכַאז ענױזַא טגערפעג טשינ טציא זיב רענייק יז
 זיא ןוא ,לוק קידנגָאנ טעשודעגוצ ַא טימ ,ןלייצרעד וצ ןביוהעגנָא דלַאב

 עטַאט רעד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס .טכַאנייב ףלע זיב ןסעזעגּפָא ױזַא
 .ןירעקילפ ַא -- עמַאמ יד ,סעקטַאי ענפרט יד ןיא רעגערט ַא ןעוועג זיא
 ןעצ וצ .ןצניינ רעמונ ענלַאמכָארק ,רעלעק ַא ןיא יז ןבָאה טניואוועג

 זיא *רעטלַא, רעד .טסניד ַא רַאפ ןבעגעגקעווַא ןיוש יז ןעמ טָאה רָאי
 ,"ץַאלּפ, ןופ סרעכיװרַאמ יד ייב תובנג טפיוקעגפיוא טָאה ,רעסַאּפ ַא ןעוועג
 ץעגרע זיא ןוא ןעינָאּפ ןעניד קעװַא רע זיא ,רעדורב ַא טַאהעג טָאה יז
 טימ ,עגַארּפ ןייק טָאהעג הנותח טָאה רעטסעװש ַא .ןרָאװעג ןלַאפרָאפ

 טָאה יז .טעּפמיק ַא ןופ ןברָאטשעג יז זיא ,עמרָאפטַאלּפ ַא ןופ ןַאמרופ ַא
 ;1905 ןיא סרעקיירטס יד ןוא םיבנג יד ןשיוצ ןגעלשעג יד ןגעװ טדערעג
 כָאװ ןעמונעג ןבָאה סָאװ ,עדנַאב ןייז טימ ןעשטיא ןדנילב םעד ןופ
 תבש ןלַאפַאב ןענעז סָאװ ,סרעמענ-עיסנעטערּפ ןופ : ןבלעװעג יד ןיא טלעג
 סָאװ ןסנָאפלַא ןופ ןוא ,ךעלדימ טימ טריצַאּפש ןבָאה סָאװ ,טיילעגנוי

 -עג ךיז טָאה יז .ןעיורפ ףיוא ןּפַאכ ןוא ןשטָאק ןיא טכַאניײב םורַא ןרָאפ
 געװ ןופ ןריפּפָארַא טוואורּפעג ,ןעבָאד ,ןילַא יז טָאה'מ זַא ,ןעריואווש
 ןוא "טעװרַאקעגסױרַא ךיז טָאה יז רָאנ ,"ןעמומ, ַא וצ טרַאגרַאפ יז ןוא

 דד



 טעבנגַאב יז טָאה'מ ,סהלווע ײלרעלַא ןָאטעגּפָא ריא טָאה'מ .הטילּפ טכַאמעג
 ַא ןסָאגעגנירַא ריא טָאה ןיטנערוקנָאק ַא .םינתח טדערעגּפָא ריא ןוא
 טָאה'מ ןוא טרסמעג יז טָאה ערעדנַא ןַא .לגייב שיוק ַא ןיא טּפַאנ לריטרַאװק

 ,רעטסוש רעטעווירגעג ַא ,ןיחק ריא .ןײרַא "לקרַאצ, ןיא טריפעגּפָא יז
 .עקירעמַא ןייק קעװַא זיא ןוא לבור טרעדנוה טרַאנעגסױא ריא ייב טָאה
 -עגוצ ,טגערפעגרעביא יז ,קירעגיינ טרעהעגסיוא יז טָאה ןָאזלשיפ ר"ד
 .ןיינ ףיוא יװ .טיירב רעד ןיֹא ּפָאק םעד טלקַאש

 .ןָאטעג גערפ ַא רע טָאה -- ...יז ןבױלג טָאג ןיא ןוא ,ונ --
 1 ןביולג יז ןוא -- .טרעפטנעעג יז טָאה -- ,'שינ סייוו ךַאי --
 .עביולג ךיא ,ַאי --
 -עג יז טָאה -- ...?ןַארַא להיש ןיא 'שינ יז ןעייג עָאװרַאפ ָאט --

 .טגערפ

 ןיא ,לוש ןיא -- .טרעפטנעעג רע טָאה -- ,לַארעביא זיא טָאג --

 ...טָאג ןופ ןלייט ןענעז טסבלעז רימ .. .בוטש ןיא רעיה רַאגָאז ,קרַאמ

 טמעניס -- .ןָאטעג ףוד ַא דױמ יד טָאה -- !ױזַא ישינ יז ןעדעד --
 ...!ארומ ַא ןָא ךָאימ

 .ןעוועג רעכיז זיא ןָאזלשיפ רייד ןוא ,בוטש ןופ סױרַא לָאמַא טימ זיא יז
 יז סָאװרַאפ ,טרעדנואוועג זיולב ךיז טָאה רע .ןפָאלש קעװַא ןיוש זיא יז זַא

 טימ ןבירטרַאפ ךעלנײשרַאװ יז בַאה'כ .טכַאנ עטוג ַא טגָאזעג טשינ טַאה
 רע טָאה עגר רעד ןיא רעבָא .טכַארטעג רע טָאה -- ,עיּפָאזָאליפ ןיימ
 ךיז טימ ןגָארטעג טָאה יז .טרעקעגמוא ךיז טָאה דיומ יד .טירט טרעהרעד

 ןוא ךעלעמַאּפ ריט יד טנפעעג טָאה יז ,ןירעייג ַא יװ ,םישובלמ קַאּפ ַא
 .ּפירקס ַא טימ

 -סיוא ןיימ --- ,טגָאזעג יז טָאה -- ,ןזייוו טלָאװעג ןהיא בָאה ךַאי --
 -..!רעייטש

 -רָאק :רעדיילק ײלרעלַא לוטש ַא ףיוא ןגיילסיוא ןעמונעג טָאה יז ןוא

 -רעק ריא וצ טגיילעגוצ דיילק טעדעי טָאה יז .ענעדייז ,ענעטעמַאס ,ענעט
 ,רעדמעה ןגיל טָאה יז לפיװ ,טלייצרעד טָאה יז .ןטסָאמעגוצ ןוא רעּפ

 .ןקָאז ,ךיש ,רעדיילקרעטנוא ,סעקטיימ

 ךַאי --- .טדערעג יז טָאה -- !ןירעגנערבסיוא ןיַאק ישינ ןיב ךַאי --
 ...! אקירעמַא ןַא'ק ןרָאפ וצ טלעג וליפא בָאה ךַאי ...! תילכת ַא ביל יָאה

 זיא םינּפ לקנוט לָאמש ריא ףיוא .ןרָאװעג ןגיװשטנַא יז טָאה ךָאנרעד
 ,םורק ןענָאזלשיפ ר"ד ףיוא טקוקעג טָאה יז .טייקטיור ענעלגיצ ַא סױרַא
 ַא ןופ יװ ,טלקָאשעגּפָא ךיז טָאה ןָאזלשיפ ריד .ןקָארשרעד .קירעגיינ
 :ןָאטעג גָאז ַא טָאה רע .ןקור ןיא רעדיוש

 !זָאללעדַאט ,דובכב .ןהעש ךילמיצ --

 טימ ןוא ןרעטש ןשיחומ-לעב ןכיױה םעד טשטיינקרַאפ טָאה רע ןוא
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 .לדרעב ןופ רָאה ערעטיש יד ןעיצ ןעמונעג רעגניפ עסייוו ערַאד ייווצ
 ןיא ןוא לומ קינײצנָא ןייז ףיוא ןזיװַאב ךיז טָאה לכיימש רעקירעורט ַא
 ,ךיז רַאפ טייװ ץעגרע טקוקעג ןבָאה סָאװ ,ןגיוא עקידנרעטַאלפ עסיורג יד
 ...רעטצנעפיעטַאיצַאפ ןופ טייז רענעי ףיוא

 ד
 -לקניוו םוצ ןיירַא גָאט ַא םענייא ןיא זיא עבָאד עצרַאװש יד ןעוו

 ריד זַא ,טגָאזעג ןוא ,ףיה םעד ןיא טניואוועג טָאה סָאװ ,הארוה-הרומ
 טשינ זַא ,טניימעג ןיציבר יד טָאה ,ןבָאה הנותח ריא טימ ליװ ןָאולשיפ
 .תמא ןעועג רעבָא זיא'ס .ּפָארַא ןעניז ןופ זיא דױמ יד רָאנ ,שרעדנַא
 רעד ןיא ,רעדיינש רעזייל יב סעיינ םעד ןופ טסואוורעד ךיילג ךיז טָאה'מ
 ןָאטעג טָאה דיומ יד זַא ,טגָאזעג ןבָאה לייט .ךעלמערק יד ןיא ןוא יירעקעב
 טימ רצוא ןַא ןגיל ןבָאה זומ בלכ רעטלַא רעד םערָאװ ,ךודישיקילג ַא

 ןכַאמ ךָאנ יז טעװ רענָאיסימ רעד זַא ,טנהעטעג ןבָאה ערעדנַא .טלעג
 יד זַא ןעבָאד ייב ןעמונעגסיוא טָאה ןָאזלשיפ ר"ד שטָאכ .עטַאװעצנַארּפ
 הארוה-הרומ םוצ טנוװָא ןיא ןעמוקעגנָא ךיז ןענייז ,עליטש ַא ןייז לָאז הנותח
 ,םעװרָאב ךָאװ עצנַאג ַא םורַא ןעייג סָאװ ,ןעגנוי"רעקעב יד .טסעג ךס ַא
 ןבָאה ,ּפעק יד ףיוא ןצימרָאקש ענעריּפַאּפ ןיא ןוא סעקטַאג עלױה יד ןיא
 ןסּפינש עטור ,ךיש עלעג ,ןשוילעּפַאק ענעיורטש ,ןגוצנַא עלעה ןוטעגנָא

 ,ןסיײברַאפ םוצ ךעלכיק סנקעב ןוא רעכעקעל עצנַאג טכַארבעגטימ ןוא
 בילוצ ,זיא ספַאנש שטָאכ ,ןטנָארב שַאלפ ַא ןגָארקעג ץעגרע וליּפַא ןבָאה יז

 לָאמַא זיא עבָאד ןכלעװ ייב ,רעקעב רעד ,ןטָאברַאפ ןעוועג ,המחלמ רעד

 ןופ רעבי .לעמ דוּפ ַא קנַאשעג"השרד ןבעגעג טָאה ,טלעטשעגנָא ןעוועג
 דגיײרַא ןענייז הלכדןתח ןעוו .ןענַאפ ,רעלעט ,ךעלּפעט טכַארבעג ןבָאה ףיוה
 .םלוע ןשיזוצ רעבירַא שינעלמרומ ַא שזַא זיא ,בוטש-ןיד-תיב ןיא ןעמוקעג
 יד ןעוועג טשינ זיא סע .ןגוא ענעגייא יד טביולגעג טשינ ןבָאה רעבייוו
 ,טוה ןקידנַאד-טיירב ןטיור ַא ןיא ןוטעגנָא ןעװעג זיא יז .עבָאד ענעגייא

 דיילק ןדייז סיױו ַא ןיא ,ןעמיולפ ,ןביורטנייוו ,ןשרַאק טימ ןעגנָאהַאב
 ריא ףױא ,ןצַאוּפָא עכױה ףיוא ךעלכיש ענעדלָאג ןיא ןוא ּפעלש ַא טימ
 ןטכיולעג ןבָאה רעגניפ יד ףיוא .לטייק ַא טלבמָאבעג ךיז טָאה זדלַאה ןרַאד
 .רעיילש ַא טימ טקעדעגוצ ןעוועג זיא םינּפ ריא .ךעלדנייטש טימ ןעגניר

 רעניװצ רעד ןיא הנותח טָאה סָאװ .הלכ עכייר ַא יװ ןעזעגסיוא טָאה יז
 ןָאזלשיפ ר"ד .ןצמיז וצ ןבױהעגנָא שזַא ןבָאה ןלעזעג-רעקעב יד .*עילַאט
 םענעמוג םעד ,שוילעּפַאק ןטיירב םעד ,טודרוס ןצרַאװש ןייז ןגָארטעג טָאה
 ךיז טָאה ןוא ןעגנַאגעג םיוק זיא רע .זענ עטיירב טימ ךיש ןוא רענלָאק
 ,למעזעג סָאד ריט רעד ייב ןעזרעד טָאה רע ןעוו .ןעבָאד ןָא ןטלַאהעגנָא
 -ייוורעטניה ףיוא ןקור ןעמונעג ךיז ןוא ןקָארשרעד ,םינּפַא ,ךיז רע טָאה
 :ןָאטעג ףור ַא ןוא ןפָאלעגנגעקַא םיא זיא רעקעב רעד רָאנ ,ץכעל
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 טציא ןענייז רימ ...!'שינ קנע סטמהעש ...!ןתח ,ןירַא םטמוק --
 ...!רעדירב ענעגייא

 רעגנַאל ַא ,הארוה-הרומ רעד .זיא ןיד רעד יװ ןעגנַאגעגוצ זיא ץלַא
 יד ןבירשעג טָאה ,עטָאּפַאק רענעסעלטַא רענעסירעצ ַא ןיא ,דיי רעצרַאװש
 ןעפ יד טשיװעג ,ןייז וצ ןינק-לבקמ עלײשטַאפ-ענשעק יד ןבעגעג ,הבותכ
 ןרעטניה ןופ ןעמונעגרעּפַא ןיציבר יד טָאה ךָאנרעד .עקלומרַאי ץיּפש ןיא
 -גײרַא טָאה'מ סָאװ ,סרעגערט ריפ ןוא ךעלגנערד ריפ טימ הּפוח ַא ןוויוא
 -לשיפ ריד ןָאטעגנָא טָאה ןעמ .ןטלַאהעגרעטנוא ןבָאה ,ןינמ םוצ ןפורעג
 ןביז ןעבָאד ןוא ,התימה םוי ןופ קנעדנָא םוצ ,לטיק םענעסירעצ ַא ןעגָאז
 .רבג בבוסת הבקנו !ןבירשעג טייטש סע יװ ,םיא םורַא טריפעגמורַא לָאמ
 ,טנעוו יד ףיוא טרעטיצעג טָאה הלדבה רענעדנוצעגנָא רעד ןופ טכיל סָאד
 לרצכעב א ןסָאגעגנַא טָאה הארוה-הרומ רעד .טלקָאשעג ךיז ןבָאה סנטָאש יד
 .תוכרב יד ןגָאז ןעמונעג ןוגינ ןקידנענײװ-בלַאה ַא טימ ןוא ןייוו"שודיק
 ןעמונעגסױרַא ןבָאה רעבייװ יד .ןָאטעג ץכולש ןקיצנייא ןַא טָאה עבָאד
 יד ףרערט טימ ןסיג ֹוצ טיירג ,טמירקרַאפ ךיז ןוא ךעלכיטיןשַאט יד
 -נָא טָאה הארוה-חרומ רעד ןוא ןעדוס ןעמונעג ךיז ןבָאה ןעגנוי"רעקעב
 :ןָאטעג למרומ ַא ןוא טנַאה ץיּפש ַא טימ ןצפעל יד טרירעג

 .יי!ָא ,ונ ,יע --
 .ןדערסיוא טשינ רָאט'מ זַא ,ןמיס ַא
 םייב ןבָאה ,לגניר-ןישודיק סָאד הלכ רעד ןוטוצנָא ןעמוקעג זיא'ס ןעוו

 סעבָאד ןעניפעג ןפלעהוצ טוומעג םיא טָאה'מ ןוא טרעטיצעג טנעה יד ןתח
 גהנמ רעד יװ ,זָאלג סָאד ןכערבעצ טפרַאדעג טָאה רע ןעוו .רעגניפ-זייוו

 רעבָא ,ךוש ןטנקורטרַאפ טעד טימ ןָאטעג עּפוט ַא לָאמ עכעלטע רע טָאה ,זיא

 -עג זיא טײלסנַאמ יד ןשיװצ .ץנַאג ןבילבעג זיא לזעלג עטרעגניפעג סָאד
 ןעמונעג ךיז ןבָאה ןדיומ יד .שינעשזריה ָא ,רעטכעלעג בָארג ַא ןרָאװ
 סיוטש ַא ןָאטעג גנוי"רעקעב ַא טָאה ףוס םוצ .ןעכיכ ןוא ןפײנק ,ןגייב
 .ךעלציּפיץיּפ ףיױא ןרָאװעג טצירּפשעצ זיא זָאלג סָאד ןוא לפַאנק ןטימ
 .ןָאט לכיימש ַא טזומעג טָאה הארוה-הרומ רעד וליפַא

 ...!עפ -- .ןושל-םוטש ףיוא טדערעג רע טָאה -- !ַא ,ונ ,טע --
 -כיק טימ ןסיברַאפ ןוא ןפנַארב ןעקנורטעג ןעמ טָאה הּפוח רעד ךָאנ

 ןטסָאמעגּפָא םיא ,ןענָאזלשיפ רײד וצ ןעגנַאגעגוצ זיא רעקעב רעד .ךעל
 :טגָאזעג ןוא טּפַאשטינעג טימ

 ט'ריא בַאװ ַארַאס עדייב זדנוא ףױא רָאי ַאזַא !ןתח ,בוט לזמ --
 +.י! ןגירקנָא

 ....גיטכיװ טכינ --- .טלמרומעג ןָאזלשיפ ר"ד טָאה -- ,עקנַאד ,ונ ,ונ ---

 .לביטש-עטַאיצַאפ ןייז ןיא ןיײגוצפױרַא קירוצ טלייאעג ךיז טָאה רע
 ןיא קיטייװ ַא ןוא ןגָאמ ןיא שינעמעלק ַא טריּפשרעד לָאמַא טימ טָאה רע
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 טָאה יז .זיב ןעוועג זיא עבָאד .הארמ ענירג ַא ןעמוקַאב טָאה רע .טיז ַא
 :ןָאטעג ףור ַא ןוא רעיילש םעד ןָאטעג קוררַאּפ ַא קיטסַאה

 ...!רעטַאירט יַאק ישינ ָאד זיא'ס זרעטכעלעג'ס זיא סָאװ --
 זיא ןוא קנַאשעג-השרד טימ לכיצ סָאד ןגיל טזָאלעג טָאה יז ןוא

 .קָאטש ןטפניפ ןפיוא ןַאמ ריא טימ ףױרַא
 םענעגיוצעגרעביא-שירפ ןיא טגיילעג ךיילג ךיז טָאה ןָאזלשיפ ר"ד

 ךיז ייב ןבילבעג גנַאל זיא הלכ יד ."קיטע, יד ןעמונעג ןוא ןיירַא טעב

 זיא רע זַא ,טנרָאװעג טַאהעג רעירפ ךָאנ יז טָאה ןָאולשיפ ר"ד .בוטש ןיא
 -רָאג ריא טָאה רע .תוחוכ יד ייב טשינ ןיא רעקנַארק ַא ,ןַאמ רעטלַא ןַא
 -גיירַא םיא וצ טכַאנייב טעּפש ןגעווטסעדנופ זיא יז .טגָאזעגוצ טַאהעג טשינ
 טימ דמעהיטכַאנ ןדייז ַא ןיא ,עקידלקנעווק ַא ,עקידנעלכיימש ַא -- ןעמוקעג
 .רָאה עטזָאלעצ טימ ןוא ךעלקינָאּפמָאּפ טימ ךישיקעטש ןיא ,ךעלעציּפש
 ןָאולשיפ ריד .ןפנָארב ןסיז ןוא םופרעּפ טימ ריא ןופ טקעמשעג טָאה סע
 יד ןופ ןלַאפעגסױרַא ׁשזַא םיא זיא "קיטע, יד .ןרעטיצ ןעמונעג טָאה
 וצ רעטצניפ רעד ןיא זיא עבָאד .ןרָאװעג ןשַאלרַאפ זיא טכיל סָאד .טנעה
 ,ןיירַא ליומ ןיא ןָאטעג שוק ַא םיא ,ןעמונעגמורַא םיא ,ןעמוקעגוצ םיא

 ..!בוטילזמ -- .טמיורעגנייא םיא יז טָאה --- !רענַאמ ןַאמ רערעייט --
 ...!רָאי קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה זיב

 ןעװ .סנ ַא ןעװעג שממ זיא ,טכַאנ ענעי טריסַאּפ טָאה'ס סָאװ ,סָאד
 ,עבטה ךרד וטױל טעשעג ץלַא זַא ,טסואוועג טשינ טלַאװ ןַאזלשיפ ר"ד
 רעדָא ףושיכ ַא ןָאטעג םיא טָאה עבָאד עצרַאװש יד זַא ,טניימעג רע טלָאװ
 .טכַאװעגפיוא םיא ןיא ןבָאה תוחוכ ענעפָאלשרַאפיגנַאל .הלוגס ַא טצונעג

 יו קולש ןייא יװ רעמ הּפוח רעד רעטנוא טכוזרַאפ טשינ טָאה רע שטָאכ
 ריא וצ טדערעג ןוא ןעבָאד טשוקעג טָאה רע .רוכיש יװ ןעװעג רע זיא
 עטעג ,גניסעל .קָאטשּפָאלק ןופ רעטרעװ ענעסעגרַאפ-גנַאל .דייר-עביל
 שינעמעלק סָאד טרעהעגפיוא טָאה סע .ןּפיל יד ףיוא ןעמוקעג םיא ןענייז

 ,ךיז וצ טקירדעגוצ יז ,ןעבָאד ןעמונעגמורַא טָאה רע .שינעכעטש סָאד ןוא
 טשלחרַאפ יװ זיא עכָאד .ןרָאי עגנוי יד ןיא יװ ליבסנַאמ ַא ןעוועג רעדיוו
 טכידעג ַא ףיוא םיא וצ ןעשטּפעש ןוא ןענייוװ ןבױהעגנָא טָאה ןוא ןרָאװעג
 ויא ךָאנרעד ןענַאטשרַאפ טשינ טעמכ טָאה רע סָאװ ,ןושל רעװעשרַאװ
 רָאנ ןבָאה סע סָאװ ,כלעזַא .ףָאלש ןקרַאטש ַא טימ ןפָאלשעגניא רע
 ןוא ץייוש רעד ןיא זיא רע זַא ,טמולחעג םיא ךיז טָאה סע .טיילעגנוי
 רע טָאה גָאטרַאפ ...טילפ ,טלַאפ ,טפיול ,גרעב רעביא טרעטעלק רע
 ןיא ןָאטעג זָאלב ַא םיא טלָאװ ץעמע יװ ליפעג ַא טימ ,ןגיוא יד טנפעעג
 ןופ ּפָארַא טייהרעליטש זיא ןָאזלשיפ ר"ד .טכרָאנשעג טָאה עבָאד .רעיױא
 ןציּפש יד ףיױא ,דמעהיטכַאנ ןגנַאל ןיא ,רעסעװרָאב ַא ןוא ,רעגעלעג
 יד ףיוא ןכַארקעגפױרַא זיא רע .רעטצנעפ םוצ ןייג טזָאלעג ךיז רעגניפ
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 ןיא סָאג ענלַאמכָארק יד .רעטּפַאגרַאפ ַא טקוקעגסױרַא ןוא ךעלּפערט רָאּפ
 ןרעטמַאלדזַאג יד .טמעטָאעג ריא ןופ טָאה טייקליטש עפיט ַא .ןפָאלשעג
 ףןבַאטש ענרעזייא טימ טכַאמרַאפ ,ןריט עטכעּפעג יד ןופ .טקנַאצעג ןבָאה
 ןזָאלבעג טָאה לטניװ ליק ַא .תבשיץרַאווש ןוא הסיפת טימ טכיוהעג טָאה
 -לשיפ ריד ,ץפיז ַא יװ ,ךיוה רעפיט ַא טרעהרעד לָאמוצ ךיז טָאה סע ןוא
 טימ טײזַאב טכידעג ןעװעג זיא רע .למיה םוצ ןָאטעג קוק ַא טָאה ןָאז
 -נלצנילב ,עניילק ןוא עסיורג ,עיולב ןוא עלעג ,עטױר ןוא ענירג ,ןרעטש
 ןעּפורג עטכידעג ןיא ,ןעגניליווצ ןיא ןוא ענלצנייא ,עקידנרעווילג ןוא עקיד
 ףעמ טָאה ,ןרעפס עטשרעביוא יד ןיא ,טרָאד .ענעפרָאװעגרעדַאנַאפ ןוא
 טָאה ,ןָאלשיפ ר"ד ,רע סָאװ ,ןופרעד ןעמונעגרעביא ךיז קיניײװ ,םינּפַא
 המחלמ יד וליפַא .ןעבָאד רעצרַאװש רעד טימ טַאהעג הנותח ןברַאטש ןרַאפ
 -ילימ יד .ןסודָאמ ןופ ליּפש עקילייוטייצ ַא יװ רעמ ןעוועג טשינ זיא

 ןגעוו עטנכייצעגנָא ערעייז ןעגנַאגעג רעטייװ ןענייז ןרעטש-סקיפ ןסַאילימ
 ןטענַאלּפ ,ןטעמָאק ייז םורַא טגעווַאב ךיז ןבָאה סע .םיור ןכעלדנעמוא ןיא

 ןרָאװעג סעפָארטסַאטַאק עשימסָאק ןיא ןענייז ןטלעוו .ןדיאָאטענַאלּפ ,תונבל
 ןעמונעג טשרע ךיז טָאה והובו והות ןשילובענ ןופ .ןרױלרַאּפ ןוא ןריובעג
 לָאמ ןופ .ןפַאשַאב טרעװ עירעטַאמ ןכלעוו ןופ ,ףָאטש-רוא רעד ןרימרָאפ
 טיירב רעד רעביא ףול ַא ןָאטעג ,ןסירעגּפָא ןרעטש ַא ךיז טָאה לָאמ וצ
 זיא סע .טור עקידרעייפ ַא ךיז ךָאנ טזָאלעגרעביא לייוו ַא ןוא למיה ןופ

 -טעג יד .רענייטשילמיה טימ טנגער סע ןעװ ,טסוגױא טאנָאמ ןיא ןעוועג

 ,ףוס ַא ןָא ןוא בײהנָא ןַא ןָא טײרּפשעגסױא ךיז טָאה ץנַאטסבוס עכעל
 עריא ןיא ךעלדנעמוא ,רעױד ריא ןיא קיבײא ,ראבלייטמוא ןוא טולָאסבַא
 טשיורעג ןבָאה סָאװ ,םיוש ךעלזעלב ןוא סעילַאװכ יד ןשיווצ .ןטובירטַא
 א ךיז ןטייב ןייא ןיא ןטלַאהעג ןוא סטכעקעג ןלַאסרעװינוא םעד ןיא
 ךיז טָאה ,ןגלָאפ ןוא תוּביס ןופ טייק רעכעלרעהפיואמוא רעד ןיא ,ןרעדנע
 -לשיפ ר"ד .לָאזקיש רעקידכעבענ ןייז ןוא ,ןָאזלשיפ ר"ד ,רע ןענופעג ךיוא
 םעד ןענעקירט לטניוו ןשירפ םעד טזָאלעג ,סעיוו יד ןסָאלשעגוצ טָאה ןָאז
 -גייא ףיט טָאה רע .לדרעב ןופ רָאה יד ןשיװצ ןזָאלב ,ןרעטש ןופ סייווש
 עקידנעלסיירט יד טרַאּפשעגנָא ,טפול עטכייפ שיטכַאנ"ןטימ יד טמעטָאעג
 ןוא ,יח-לעב ַא יװ ,טייהרעקידנעייטש ןָאטעג למירד ַא ,ךַאד ןיא טנעה
 זטלמרומעג

 ...רַאנ ןייא ןרָאװעג ןיב ךיא .רימ עהייצרעפ .ַאזָאניּפש --
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 לאב רעד

 ַא ןגעלעג זיא ןּפמוז עקיכָאמ ןוא רעדלעווענסָאס עטכידעג ןשיו'צ

 .יברוט-ןיילק טיובעגסױא לָאמַא ךיז טָאה לגרעב ןפיוא .לגרעב ךַאלּפ
 טשינ רענייק טָאה ,ָאד דָארג םורָאװ ןוא טיובעג בושי םעד טָאה'ס רעװ
 -עגנייא ןעועג ןיוש תובצמ יד ןענייז םלוע-תיב ןטלַא ןפיוא .טסואוועג
 ןענופעג ךיז טָאה זיוה-להק ןיא .ןגיצ טרעטיפעג טרָאד ךיז ןבָאה'ס .ןעקנוז
 טַאהעג טפירש יד זיא רעטעלב עטשרע יד ןיא רָאנ ,סקנּפ רענעטעמרַאּפ ַא
 ַא .ץירּפ םענעגושמ ַא ןופ השעמ ַא טלייצרעד טָאה'מ .ןעגנורּפשעגּפָא
 ,טנוה ןדליו ַא ,הצירּפ רענעסַאלעגסיוא ןַא ,דיא-ףיוה ןטנרעלעגליואוו

 ,ייברעד ןעוועג טשינ זיא עקידעבעל יד ןופ רענייק רָאנ --- ,הרזג רעזיב ַא
 ןעוועג זיא דרע יד .םערָא ןעוועג ןענעז ןיברוט-ןיילק םורַא םירעוּפ יד

 .ענעיורטש ןענעז רעכעד יד .םינפלד ןעוװעג עלַא ןענעז ןעדיא יד .ערעגָאמ ַא
 עטסָארּפ יד ןענייז רעמוז .ליד םענרעצליה ַא ןּפָארטעג טָאה'מ ואוו ןטלעז
 טימ סימ יד טלקיװעגמורַא ןעמ טָאה רעטניװ .סעװרָאב ןעגנַאגעג טייל
 ,לרזוע יר .בר רעד .יורטש ןופ ןטכָאלּפעג ךיש ןָאטעגנָא רעדָא סעטַאמש
 ןשָארג ןצכַא ןפָארטעגנָא טָאה תוריכש ןייז רעבָא ,םלוע-ןואג ַא ןעוועג זיא

 ,ןכדש ַא ,דמלמ-יקדרד ַא בָאגוצ ַא רַאפ ןעוועג זיא טחוש רעד .ךָאװ ַא
 יז .ץרַאה םייב טגָאנעג טָאה םידיגנ רַאּפ יד .דיא-שדקה ַא ןוא רעדעב ַא
 ןוא ,ךעלקירטש טימ טלטרַאגעגמורַא ןטַאלַאכ ענעגייצ ןיא ןעגנַאגעג ןענייז
 -גיירַא זיא בושי םעד ןיא ןעוו .תבש זיולב שיילפ םידָאפ ַא ןסעגעג ןבָאה

 ,םישודיח ףיוא ןגָארטעגמורַא טימרעד ךיז ןעמ טָאה ,לדנער ַא ןלַאפעג
 ןוא ןיז ענעטָארעג טימ טײל יד טשטנעבעג טָאג רעבָא טָאה ,ונ

 יד ןוא ,עקרַאטש .עכיוה ןסקַאװעגסױא בור'ס ןענעז םירוחב יד .רעטכעט
 ןעמ טָאה ,ליואוו ןעוועג ךָאד טלָאװ .סנייא ייב סנייא ןטייהנייש --- ןדיימ
 ןענעז ךעלדיימ יד ןוא טעטש ערעדנַא ןיא טּפַאכעגסױא םירכז יד רעבָא
 .טַאהעג טשינ ענייק טָאה ןדנ ןייק םירָאװ ,ּפָאצ ןעיורג ןזיב ןציז ןבילבעג
 זעוועג רעווש זיא ,רעדניק יד וצ טייקנייש יד ןעמונעג ךיז טָאה'ס ןענַאװ ןופ
 ןסעגעג ןוא םייל ןופ םעט ַא טָאהעג טָאה רעסַאװ סָאד לייוו ,ןייגרעד וצ
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 ןבָאה לָאז קידצ ַא זַא טסעומשעג טָאה'מ .עלעביצ טימ טיורב ןעמ טָאה
 טשינ רעדיװ ןעמ טָאה סָאװרַאּפ ןוא ןעװ ,ןיברוטיןיילק טשטנעבעג
 .טסואוועג

 .שינעטערעגמוא ןַא רעדלעפ יד ףיוא ןעוועג זיא רעמוז ַא םענייא ןיא
 טייצ-טינש זיב חסּפ ןופ .טכוז ַאזַא טקנעדעג טשינ ןבָאה םירעיוּפ עטלַא
 ,קירדינ ןבילבעג ןענעז ןעגנַאז יד .טנגערעג טשינ לָאמ ןייא ןייק טָאה
 יװ ןיוש טָאח'מ ןעוו .ןדיינש וצ סָאװ ןעוועג טשינ טכער זיא'ס ןוא ןקורט
 דנעג טָאה ,ןברַאג ןיא ןדנובעגפיונוצ ןוא תואובת יד ןעמונעגּפָארַא זיא'ס
 ענעזדנעג יװ לגָאה רעקיטש טימ טשימעג ןעגער סקַאלש ַא ןציילפ ןעמ
 סָאד טָאה םיױק .רענרעק עטצעל יד טשערדעגסיוא טָאה סע ןוא רעיא
 ןעוועג טשינ זיא'ס .קירעשייה ַא ןגיולפעגנָא זיא ,טרעהעגפיוא שינעציילפ
 ךעלשטנעמ ַא טימ טדערעג ןבָאה סָאװ לגייפ הנחמ ַא רָאנ קירעשייה ַא
 רעמיזעב טימ ןביירטרַאפ טוואורּפעג יז טָאה'מ .ןסערפעגפיוא ץלַא ןוא ןושל
 יוװ ןגיוא יד טקיּפעג יז ןוא םינווי יד ןלַאפַאב ןענעז יז רָאנ ,ןשטייב ןוא
 טלָאזעג טָאה'ס .ליוה ןוא טעקַאנ ןבילבעג ןענעז םיוג יד ,רוציקב .םירגּפ
 ןעמוקעג טשינ זיא רענייק רָאנ ,דירַאי-רָאי רעד ןיברוט-ןיילק ןיא ןייז
 ןעמ טָאה יַאדװַא .לדה לידב ןרָאװעג ןענעז םיטַאבעלַאב יד .רעפרעד יד ןופ
 םיארונ-םימי יד ךָאנ רעבָא ,טָאטש רעקיד'תונכש ַא ןיא ןרָאק ןפיוק טנָאקעג

 ,הטורּפ ןייק ןבילבעג טשינ םענייק זיא
 זומ להק ץנַאג ןוא ןיצקה לכ ולכ זיא'ס זַא ןעזעגסיוא טָאה'ס ןעוו

 .ףַארט ַא ןפָארטעג טָאה ,הנידמ רעד רעביא עברָאט ַא טימ ןזָאלסױרַא ךיז
 טימ שטָאק ַא ןיברוט-ןיילק ןייק ןרָאּפעגנָא זיא ןגרָאמירפ ַא םענייא ןיא
 ןעוועג זיא'ס רָאנ ,ץירּפ ַא זיא'ס זַא טניימעג טָאה'מ .ץיּפש ַאנ דרעפ סקעז
 ,קיסיירד רעדָא קיצנַאװצ ןוא עכעלטע רָאי ַא ןופ ןַאמרעגנוי ַא -- ,דיי ַא
 -רעייפ עצרַאוש טימ ,לדרעב קידנור ץרַאװש ַא טימ ,רעסייוו ַא ,רעכיוה ַא
 טימ טמױזַאב ןַאטּפַאק ַא ןיא ,טוה םענעלבױס ַא ןיא ןָאטעגנָא ,ןגיוא עקיד
 -ןירג ַא טימ טרוגעגמורַא ןדנעל יד ,סרעמַאלק ענרעבליז טימ ךיש ,רעטופ
 רענרעבליז ַא ןיא לדרעווש ַא ןעגנַאהעג ףיורעד טָאה'ס ןוא לטרַאג םענעדייז
 ךיז ןבָאה עלַא .שינעפולנָא ןַא ןרָאװעג ךיילג זיא'ס ,דלָארט ַא ןוא ,דייש
 לצָאק'ס ןטיב םיא רעדָא ,םכילע םולש חרוא םעד ןבעגוצּפָא טלייאעג
 רע .עקָארק ןופ טמוק ןוא רָאטקָאד ַא זיא רע זַא טלייצרעד טָאה רע .טמוק
 רעטכָאט עשיריבג ַא ,בייוו'ס .ןמלא ןַא זיא רע זַא ןפרָאװעגנײרַא ךיוא טָאה
 טזָאלעגדעביא םיא ןוא עלפוע ןטימ ןעמַאזוצ טעּפניק ןיא ןברָאטשעג זיא
 .טפַאגרַאפ ןבילבעג ןענייז טייל יד .השורי עכייר ַא

 ןעמ טָאה -- !ןיברוט-ץיילק ןייק ןעמוקעג סעּפע רע זיא סָאװ וצ
 רע זיא טױט סבייו םעד ךָאנ זַא ,טרעפטנעעג רֶע טָאה .טגערפעג םיא
 ןרָאפ ןסייהעג םיא טָאה םש לעב ַא ןוא עילָאקנַאמ ַא ןיא ןלַאפעגנירַא
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 .טרעטייהעגפייא ןרעװ טימעג ןייז טעװ טרָאד לייוו ,ןיברוט-ןיילק ןייק
 טלײטעג טָאה רע ןוא ןלַאפַאב םיא ןענייז שדקה ןופ םרערָאנש יד

 ןױש ןעמ טָאה .,ןשָארג ןצכַא וליפַא ןוא ךעלרעסקעז ,סרעיירד : תובדנ
 .יברוט-ןיילק טימ ןעשעג זיא רעדנואו ַא זַא ךעלרעּפנײשַאב ןעזעג
 יּפָא ןרעװ לָאז הליהק עטלַא יד זַא טרעשַאב ןעוועג טשינ ,םינּפַא ,זיא'ס

 ןפָאלעג יז ןענייז ,טיורב טכיורבעג ןבָאה רעייג-רעזייה יד תמחמ .טקעמעג
 רעטיליּפש ַא טקישעגקעװַא ךיילג ןבָאה סרעקעב יד ןוא סרעקעב יד וצ
 קרַאמ ןפיוא ייברעד ןענַאטשעג טסַאג רעד זיא דָארג .לעמ קַאז ַא ךָאנ
 ַאזַא רַאפ לעמ לקעז ַא טָאה ףערטַאב ַא רַאפ סָאװ ;ןָא ךיז טפור רע ןוא

 טגָאז ,תויה .ןָאצ ןיא ףױא וקעלק טשינ טעוװ'ס ?ןיברוט-ןיילק יז ךרכ
 ווַאטסינסַארק ןופ ןעגנערב זָאל ךיא לעװ ,רחסמ ןריפ ָאד ליװ ךיא ,רע
 טײל-טָאטש יד ןבָאה .לעמנרָאק ןוא לעמנצייו קעז טימ רופ עצנַאג ַא
 ,ונ + רע טרעפטנע .ןפיוק וצ סָאװרַאפ טשינ ןבָאה יז זַא ,תמא םעד טגָאזעג
 רימ ריא טעװ ,בחרישכ .םעשישטרעמ .גרָאב ףיוא ןכעג ךייא ךיא לעװ
 ןטַאקוד ענרעדליג טימ לטייב ַא ןעמונעגסױרַא טָאה רע ,רוציקב .ןלָאצּפָא
 .הרות-תחמש ןרָאװעג זיא לטעטש ןיא .ןלייצ ןעמונעג ןוא

 -נעציױו טימ ןגעו עלופ טריפעגנָא ןבָאה סהלגע-לעב יד ,רוציקב

 וטשינ סָאװ ןוא ךעלבעב .שזריה ,ןּפױרג-לרעּפ ,עשַאק ,לעמנרָאק ,לעמ

 ןעמוקעג ןענייז ןוא עפש רעד ןופ טסואוורעד ךיז ןבָאה םירעױּפ יד וליפַא
 טשינ ןבָאה ייז תמחמ .ןפסוי ייב םיירצמ יד יװ זיײּפש לסיב ַא ןעלדנַאהנייא
 ןיױש זיא .רעניה ןוא רעבלעק טימ טלָאצעג ייז ןבָאה .טלעג ןייק טַאהעג

 טצייהעג בוטש רעדעי ןיא ןעמ טָאה טנוװָא ןיא .ןטכעש וצ סָאװ ןעװעג
 ןעגנַאגעגפיוא ןענייז סנעמיוק יד ןופ .ּפעט עלופ טכָאקעג ןוא ןויווא םעד
 ,לבָאנק ןוא עלעביצ ,ץכעשודעג ןוא ךיוי טימ טקעמשעג טָאה'ס .סעכיור
 ךיז ןבָאה סרעטסוש יד .טיורב סנעבַאל ענעקַאבעג"שירפ ןוא ץעלּפ-םַאלּפ
 -סױרַא רעדיװ ןבָאה סרעדיינש יד ,ןלױז ןיא ןטפיטש ןּפַאלק ןָאטעג םענ ַא
 -טסעדנופ ,תוכוס ךָאנ קיטש ַא ןעוועג ןיוש זיא'ס .ןזייא-ןוא-רעש ןעמונעג
 .רעטרעטיילעגסיוא ןַא -- למיה רעד ןוא עדניל ןבילבעג געט יד ןענעז ןגעוו

 ןיברוט-ןיילק ךיילג ,עסיורג הנושמ טלצנילבעג ןרעטש יד ןבָאה טכַאניײב
 טּפַאכעגפױא יװ ךיז ןבָאה לגייפ יד וליפָא .לארשייץרא ןרָאװעג טלָאװ

 -יווצ ןוא שינעפייפ טימ ריווא םעד טליפעגנָא ןוא ףָאלש ןקידרעטניוו ןופ
 ןוא זױה-רָאפנײא ןיא טצעזַאב ליױורעד ךיז טָאה חרוא רעד .שינרעשט
 ,גנירמיצ ןוא ןרעּפַאז טימ לצירטש םיא רַאפ ןקַאב ןיטריוו רעד ןסייהעג
 רע טָאה ךָאנרעד .רענעזּפַאק ןטָארב ןוא סענַאּפעצרַאמ םיא רַאפ ןטיירבוצ
 ןשירַאגנוא טימ ןעקנורטרַאפ ןוא ןלַאטּפָאש עטנקירטעג ןופ סעמיצ ןסעגעג
 נָא טזָאלעג טָאה רע ןוא רדח עטסנעש סָאד ןבעגעגּפָא םיא טָאה'מ .ןייוו
 רעד ןיא ןיירַא רע זיא לָאמטכַאנ ךָאנ .קיטכיל ןייז לָאז'ס טכיל סקעז ןדניצ
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 טָאה רע ןוא ,טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה טײל-טָאטש ךס ַא ֹואו בוטש רעסיורג
 :טגערפעג

 לדיירד ןיא ןליּפש וצ ןלעב ַא זיא רעװ --

 והכונח טשינ ךָאנ ךָאד זיא'ס ,שטייטס --
 -- טרעפטנעעג רע טָאה -- ךיוא הכונח ןייז טעװ טייצ רעד טימ --

 ,הטורּפ ַא ןגעק ןדליג ַא ןייא-לעטש ךיא
 -סיוא טלָאװעג ןבָאה סָאװ ןעגנוי עליואוו ןענופעג ךיילג ךיז ןבָאה'ס

 זרָאװעג זיא ןדליג ןייא ןופ .ךיוא ןענואוועג ןבָאה יז ןוא לזמ'ס ןוואורּפ
 -עג טָאה ,טרעגַאב טָאה'ס רע .קָאש ַא ץוט ַא ןופ ןוא םיניודליג ץוט ַא
 טָאה רעדמערפ רעד .ןענואוועג טָאה ,טליּפשעג טָאה'ס רע ןוא טליּפש
 טימ שיט ַא ןטָאשעגנָא טָאה רע .ץרַאה םוצ ןעמונעג טשינ ןופרעד ךיז
 יד ןופ ןקַאב יד .טצילבעג סָאה דלָאג סָאד .ךעלדנער ןוא טלעג"רעבליז

 יד ןופ .טור ןרָאװעג ןענייז ליּפש יד ןקוקוצ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ןדיומ
 ןיברוט-ןיילק טניז .ןצפיז עטקיטשרַאפ ןטירעגסױרַא ךיז ןבָאה רעולעה
 תולותב ןופ סעמַאמ .ןפָאלרַאפ טשינ השעמ ַאזַא ךָאנ זיא ,טקנעדעג טָאה
 יד יז רַאפ ןטיירגוצ ןוא רעטכעט יד ןגָאװצ ןעמונעג סנטײצַאב ךיז ןבָאה
 ליבסנַאמ רעקיבעגיירפ ַאזַא זַא רָאלק ןעוועג זיא'ס .רעדיילק עקידבוט-םוי
 טעװ סָאװ דיױמ רעד ןייז טעװ לאו ןוא ןדנ ןייק ךָאנ טשינ טייטש
 .ןגיוא ענייז ןיא טייקילעזטייל ןעניפעג

 ּב
 קרַאמ ןפיוא לַאב א

 ןוא טחוש רעד עקַארק ןופ טסַאג םעד וצ ןעמוקעג ןענייז סנגרָאמוצ
 -עג טָאה רָאטקָאד רעד .םיכודיש ןגָאלשעגרָאפ םיא ןוא םינכדש ערעדנַא
 ,רעקעל-קינָאה ,ךעלדנַארַאקַאמ טימ ןעוװעג דבכמ יז ,ןציז טייל יד ןסייה
 :ןושלה הזב טרעפטנעעג יז ןוא סינ ,דעמ

 ,עטסנעש יד זיא ,טדער רע סָאװ הלותב יד זַא טגָאז ךייא ןופ רעדעי --
 ןסיװ ךיא ןָאק ױזַא יװ רעבָא .תולעמ עלַא טימ ןוא עטסנטָארעג יד
 ןכַאמ ןעמ לָאז :ױזַא הצע ןיימ זיא רעבירעד זרָאװ ןענייז דייר סנעמעוו
 ךעלדיימ עשיטָאטש עֶלַא ןעמוקפיונוצ ךיז ןלָאז לַאב םעד ףיוא ןוא לַאב ַא

 ךיא לעװ ,ןעמענַאב ךיז ןוא ןצנַאט ןוא ןקוקסיוא ןלעוו ייז יװ טול ןוא
 ןוא םיאנת ןביירש ,טרָאװ ַא ןכַאמ לעװ ךיא ןוא גווז ןיימ זיא'ס רעװ ןסיוו
 ,הנותח ןמז ַא ןלעטשּפָא

 רעד .טפעלּפעג ןבילבעג םינכדש יד ןענייז ,רעטרעװ ענױזַא טרעהרעד
 .טחוש רעד ןושל סָאד ןגָארקעג טָאה רעטשרע

 ,םיצירּפ רַאפ טסַאּפ סָאד --- .טגערפעגרעביא רע טָאה -- !לַאב ַא --
 ןכַאמ וצ ןדיי ןדיימרַאפ ,בורח זיא שדקמה-תיב סָאד טניז .ןדיי רַאפ טשינ
 ,הווצמ לש החמש ַא ןדייס ,תוחמש
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 רָאטקָאד רעװעקָארק רעד טָאה -- הווצמ ַא ךיוא זיא הלכ תסנכה --
 .ןרעפטנעוצּפָא טלייאעג ךיז

 טָאה -- ןָאטוצנָא סָאװ טשינ ןבָאה ןדיומ בור'ס סָאװ זיא ךַאז יד --
 ןענייז שינעטערעגמוא םעד תמחמ -- .,ןכדש רעטייוצ ַא ןפורעגנָא ךיז
 ,ןסילשעגּפָא ןוא ןסירעגּפָא ךעבענ ייז

 רעװעקָארק רעד טרעפטנעעג טָאה -- ןדיילקסיוא עלַא לעװ ךיא --

 םיחילש ןקיש ךיא לעװ .לַאב ַא ףיוא ןייגנייא טעװ להק ביוא -- .רָאטקָאד
 ןוא סנדייז ןלײא רַאּפ ַא לדיימ-הלכ ןדעי רַאפ ןפיוקנייא שטשָאמַאז ןייק
 ערעדנַא ײלרעלַא ןוא שעװ ףיוא טנווייל ,ץיצ ,טרָאק ךיוא יװ ,טעמַאס
 לָאז ןיברוט-ןיילק סָאװ לַאב ַא ןייז לָאז סָאד זַא ליוו ךיא .םידגב רַאפ ןפָאטש

 .ןעקנעדעג וצ ןבָאה
 ַא ,ענעדיא ַא טגערפעג טָאה -- !לַאב ַאוַא ןכַאמ ןעמ לָאז ואוו --

 ואוו ָאטשינ זיא'ס ,קירדינ ןוא גנע ןענייז ךעלעביטש ערעזנוא -- .עט'נכדש
 .ןכַאמ טשינ רעלעב ןייק ןעמ רָאט לוש ןיא .ךיז ןעיירדוצסיוא

 רָאטקָאד רעד טָאה -- קרַאמ ןיא לַאב םעד ןטכירנייא ןָאק'מ --
 .הבושת עטיירג ַא טָאהעג

 ןוא טלַאק ןרעוו ןָאק גָאט ןדעי ןוא ןוושח ןיוש ךָאד זיא'ס ,שטייטס --
 .ןעיינש רעדָא ןענעגער ןבױהנָא לָאז'ס

 ןוושח רעד זַא טגָאזעגסױארָאפ טָאה עקָארק ןיא רעעזנרעטש ַא --
 שדוח ןטימ ןיא טכַאנ עמערַאװ ַא ןביולקסיוא ןרימ .רעמערַאװ ַא ןייז טעװ
 -ןענייש טעװ הנבל יד ןעוו

 זןטיירגוצ ץלַא טייצ רעצרוק ַאזַא ןיא ןעמ ןָאק יו --

 .ןעמ ןָאק ,ליוו'מ זַא --

 רע רעבָא .תוישקיץָאלק ךס ַא טלעטשעג ךָאנ םיא ןבָאה םינכדש יד
 דייר ענייז ןופ ןות רעד .ץורית ןטיירג ַא טַאהעג אישק רעדעי ףיוא טָאה
 טשינ טעװ טלעג ןיא ןוא ןריפסיוא ץלַא ןעמ ןָאק טלעג טימ זַא ,ןעוועג זיא

 ועײג יז זַא טרעדיװרעד םינכדש יד ןבָאה סלָאמַאד .העינמ ןייק ןייז
 זיא'ס זַא טגָאזעג טָאה רָאטקָאד רעד .םיסנרּפ יד טימ ןטָארַאב ךיז קעוװַא
 טליּפשעג דָארג טָאה רע .ןלייאוצ ךיז חמ ןעמ רָאנ .םיא רַאפ טכער

 ןרעדנַא םעד ןוא גנַאג ןייא ןשיװצ ןיא שדוחה סנרּפ ןופ ןוז ןטימ ךַאש
 לדנער ַא רָאטקָאד רעד טָאה טלעטשעגנייא .סעקנישזָאר טייקעג עדייב ןבָאה
 .לרעסקעז ַא סמענעי ףיוא

 ןבָאה ,טגנַאלרַאפ חרוא רעד סָאװ טרעהעג ןבָאה טײליטָאטש יד ןעוו
 ןרָאװעג ךיילג ןענייז ןדיומ יד .ןרעױא ענעגייא יד טביולגעג טשינ יז
 ךיוא ןענעז ייז רָאנ ,טלקנעווקעג טשרמולכ ךיז ןבָאה סעמַאמ יד .ןטָאזעגוצ
 ַא ןגערפ ,לירזוע 'ר .בר םוצ ןפָאלעגקעװא ןענייז סעטַאט יד .ןענַאטשַאב
 רעד .רע טניימ סָאװ .םַאלפ-ןוא-רעייפ ןרָאװעג זיא ןקז רעד .הלאש
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 .עקָארק טשינ זיא ןיברוט-ןיילק -- .ןָאטעג יירשעג ַא רע טָאה -- זיַאטלוה
 "רעטנוא ןַא ןרעװ ,הלילח ,ךָאנ טעווס !תורצ יד וצ זדנוא ןלעפ רעלעב

 רעבָא ןענעז .דניז יד רַאפ ןלָאצַאב ןלעװ ךעל'פוע עקידלושמוא ןוא גנַאג

 :בר םוצ ט'הנעט'עג ןבָאה יז ןוא םיטַאבעלַאב ע'בשוימ ןעוועג ייברעד

 ןעייג ייז ,ןכושַאב ןוא ןדיילקַאב רעטכעט ערעזדנוא רע טעװ לייוורעד

 ןוא ןלעפעג םיא טעװ ענייא ביוא ןוא .טעקַאנ ןוא סעוורָאב םורַא ךעבענ
 רימ ןוא םעדייא רעגיה ַא ןביילב רע טעװ ,בייוו ַא רָאפ ןעמענ יז טעװ רע

 ,ךַאד ַא ףרַאד לוש יד .השורי סעבָאב רעד םיא וצ ןגיילרעד טשינ ןלעװ
 ןיא ,ןייאיטלַאפ דָאב סָאד ןװױא רעד ןלַאפעגנייא זיא שרדמ"תיב ןיא
 ףיוא טנגער'ס ןוא יורטש טליופרַאפ ףיוא עפַאלש יד ךיז ןרעגלַאװ שדקה
 ןרָאט רימ ןוא רעניּפש-דלָאג ַא זיא ןַאמרעגנוי רעװעקַארק רעד .ףױרַא יז
 .ןּפַאכסױא םיא ןלעװ ערעדנַא לייוו ,ןזָאלסױרַא טשינ םיא

 !הרבע ןַא וצ ןעמוק ,הלילח ,ךָאד ןָאק'ס ,ןגירשעג ןוא דלַאװעג ---

 לָאז ץלַא ןָאט טכַא ןיוש ןרימ .יבר ,זדנוא ףיוא ךיז טזָאלרַאפ --

 ,ןידכו תדכ ןייגוצ
 -רומעג ,טרעטעלבעג ,ךורע ןחלוש םעד ןעמונעגסױרַא טָאה בר רעד

 הרירב ַא .רתיה ַא ןבעגעגסױרַא ףוס םוצ ןוא טלקַאװעג ךיז ,טצפיזעג ,טלעמ
 -עג ךיױא ןײלַא םיא זיא'ס .טיונ ןטילעג טָאה טָאטש יד !טַאהעג רע טָאה
 זיא ,רשכ טגָאזעג טָאה בר רעד רָאנ יװ .תוריכש ןמז ןבלַאה ַא רַאפ ןעמוק
 -טינש יד ןענייז גָאט םענעגייא םעד ךיילג .רעדימרַאה ַא ןרָאװעג טָאטש ןיא
 תורוחס ײלרעלַא טכַארבעגנָא ןֹוא שטשָאמַאז ןייק ןרָאפעגקעװַא םירחוס
 סרעדיינש יד .ןטַאקוד סרָאטקָאד רעוװעקָארק םעד רַאפ ץלַא ,רעדעל ןוא

 סרעטסוש יד .טכענ עצנַאג טכַאװעג ןָא טציא ןופ ןבָאה סנירָאטײנ ןוא
 רעביא קעװַא ןענעז רעפיול-ףרָאד .גָאטרַאפ זיב ךעלקעלפ טּפַאלקעג ןבָאה
 ןדיומ יד .שיפ עקידעבעל ,זדנעג ,סעקשטַאק ,רעניה ןפיוקפיוא רעפרעד יד
 יז .קידרעּפָאה ןוא טמיורעגפיוא ןרָאװעג ןענייז ךעלבייו עגנע יד ןוא
 טימ ענייא טיירדעג ךיז ןוא ץנעט ענעסעגרַאפ"גנַאל טנָאמרעד ךיז ןבָאה
 יד סערַאילטופ יד ןופ ןעמונעגסױרַא ןבָאה רמזיילכ יד .רערעדנַא רעד
 ט'רזח'עגנייא געט עצנַאג ןבָאה יז ןוא ,קַאזלדוד םעד ,ןעלבמיצ יד ,ןעלדיפ
 ןוא סנװױא יד טצײהעגנָא ןבָאה סעטסָאבעלַאב .ןשרַאמ ןוא סעקּפָאה יד
 ןעמונעגסױרַא טָאהימ .ךעלכיק ,סעקבַאב ,רעכעקעל ןקַאבעג סנטײצַאב ןיֹוׁש
 יז ןעמ טלַאהַאב ךעלנייוועג סָאװ ןסטכַאמעגנייא יד סרעמלַאזזייּפש יד ןופ

 לייוו ,טלבויעג ןבָאה שדקה ןיא תונקז ןוא םינקז יד וליפא .עפַאלש רַאפ

 טעװ ןתח רעכײר ןוא רעטנרעלעגליואו רעד זַא טכירעג ךיז טָאהימ
 יד ןייז טעוו יז זַא טּפָאהעג טָאה לדיימ סעדעי תמחמ .לָאמ-םערָא ןַא ןכַאמ
 ,רָאה יד ןשָאװעג ןבָאה יז .טסילפעג ךיז עלַא ןבָאה ,עטלייוורעדסיוא
 ןעמוקעג ןענייז ערעדנַא .ּפעצ רערעדנַא רעד ענייא ןטכָאלפרַאפ ,טמעקעג ךיז



 טרָאד ךיז ןבָאה יז ןוא ,הליבט ןעייג רעבייוו יד ןעוו ,נווָא ןיא ,הווקמ ןיא
 ךיז ,ןעמונעגפיונוצ ךיז יז ןבָאה לָאמיטכַאנ ךָאנ .ןגָאװצעג ןוא טפייזעג
 רעמינּפ ,טצנַאלגעג ןבָאה ןגוא .ןשינעטער טגערפעג ךיז ,תוישעמ טלייצרעד
 סעטַאט .גיוא ןייק ןָאטעגוצ טשינ טכענ יד ןיא ןבָאה סעמַאמ .טמַאלפעג ןבָאה
 ןופ םיכודיש ןיא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ םירוחב .ףָאלש ןופ טצפיזעג ןבָאה

 "רוט-ןיילק ןופ ךעלדיימ יד זַא ןעזעג לָאמ ַא טימ ןבָאה ,טעטש עדמערפ

 יד .םינכדש טקישעגרעטנוא ןבָאה יז ןוא לָאב ןייק טשינ ךױא ןענעז ןיב
 סָאד רעבָא ,ארמג רעד ייב טלקָאשעג ךיז ןבָאה שרדמ-תיב ןיא סרעלענק
 ,לַאב םעד ןופ טדערעג ןבָאה עלַא .ןיז ןיא ןגעלעג טשינ ײז זיא ןענרעל
 .טכַארטעג ןעמ טָאה ,טדערעג טשיג טָאה'מ זַא ןוא

 -רָאפנייא ןיא ןסעזעג ןמלא רעגנוי רעד ,ןנדיןתח רעד זיא לייוורעד
 סָאד ןטיבעג רע טָאה גָאט ןיא לָאמ ןביז .ןייגליואוו טזָאלעג ךיז ןוא זיוה
 טימ ןלַאדנַאס ןוא קָארפָאלש םענעדייז ַא ןָאטעגנָא רע טָאה ָאד .ץכעוטנָא

 :רעלעוויטש עטצוּפעג ןיא עשעקעב-ענעכוט ַא -- ַאד ןוא ךעלקינַאּפמָאּפ
 עציּפושז ַא -- ָאד ןוא ,סרעדרַאמ ןופ ןעלדייוו טימ טצוּפעג ןַאטּפַאק ַא ָאד
 ַא ןסעגעג רע טָאה ןסײבנָא ףיוא .רעטעלב ןוא ןעמולב טימ טקיטשעגסיױא
 -ערַאװ ףיוא ,ןייוװ ןטרעצעג ןעקנורטעגוצ ןוא ןכוק טימ עלעבייט ןטָארבעג
 ץוא ץכעגיט ,סעצנילב ,ןשקָאל-רעייא ןכַאמ טזָאלעג ךיז רע טָאה סעמ
 -עגנירַא טשינ רע טָאה שרדמ"תיב ןיא .ךָאװטימ ןטימ ןיא לגוק וליפַא
 ;ןליּפש ײלרעלַא ןליּפש טימ ןבעגעגּפָא ךיז רע טָאה רַאפרעד .טקעמש
 יד ןפרָאװעג סָאה רע .ןכייצ וליפא ,ףלָאװ ןוא-גיצ ,ךעלטיווק ,ןטרָאק

 רעד ןיא ןסעזעגנייא רע זיא סעמערָאװ ךָאנ .לדיימ ַא יו קנילפ ךעלדנייב

 םירעיױּפ יד ,זָארטש ןרעביא טריפעג םיא טָאה רעסיימש רעד ןוא עטערַאק
 טָאה רע .דרע רעד זיב טקובעג ךיז ןוא ןטוה יד ןביוהעג םיא רַאפ ןבָאה
 לטעטש סָאד טריצַאּפשיײברַאפ רע טָאה לָאמוצ .תועבטמ ןפרָאװעגוצ ייז
 םישורבכע ךעלגניי .רעטסנעפ יד טרעגַאלַאב ןבָאה ךעלדיימ"בוטש .סופוצ
 .ןעלדנַאמ ןוא ךעלרעקוצ טלייטעג ייז טָאה רע ןוא ןפָאלעגכָאנ םיא ןענייז

 זיב ןעקנורטעג ןוא טײל עגנירג טימ ןסעזעג רע זיא לַאמטכַאנ ךָאנ
 לָאמַא'רעדיװ ןוא לָאמַא רעבָא טָאה ,ל'רחע 'ר ,בר רעטלַא רעד .טעּפש

 -רצי השעמ זיא ץכעריפ עצנַאג סָאד זַא הדע ןייז ןופ ףָאש יד טנרָאװעג
 סנעמעלַא .טרעהעגוצ טשינ םיא ֹוצ רעמ ךיז טָאה רענייק רעבָא ,ערה
 טלָאזעג טָאה סָאװ לַאב םעד וצ טדנעוועג ןעוװעג ןענייז רעצרעה ןוא ןגיוא
 ַא ןופ ןייש רעד ייב ,קרַאמ ןטימ ןיא ,שדוח ןטימ ןיא ןעמוק דנַאטש וצ
 .הנבל רעלופ

 ג
 רעטכָאט סרעכַאמנעצנוק םעד

 ַא ןענַאטשעג זיא ּפמוז גערב םייב ,לָאט ןיא ףיט ,לטעטש ןופ טייוו
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 סָאד ,ליד ַא ןָא ,גייטש-רעניה ַא יװ גנע ,ןעקנוועגנייא בלַאה לזייה

 ;ךָאמ ןופ לעג"ןוא-ןירג -- ךַאד רעד ,ךעלטערב טימ טּפַאלקרַאפ רעטסנעפ
 ךעלגרעב ןגעלעג ןענייז םורָא .קַאלשנבױט םענעזָאלרַאֿפ ַא וצ ךילנע

 טרעגלַאװעג טרָאד ךיז ןבָאה'ס .םייל ןופ רעבירג ןעוועג ןענעזיס ןוא טסימ
 -עג ןבָאה'ס .סיפ ןָא ןלוטש ,ןרעױא ןָא ןגורק ,םעדָאב ַא ןָא ּפעט

 טָאה טניואוועג .סעטַאמש ,תומהב ןופ רענייב ,ןשיוורעדעלפ ײלרעלַא טליופ
 -רוטיןיילק ןייק ןעמוקעג טַאהעג זיא עלעוונייז .רעכַאמנצנוק עלעוונייז ָאד

 -בלַאה ַא ךיז טימ טכַארבעג טָאה רע .עטיל רעשיליוּפ רעד ןופ ץעגרע ןיב
 לבָאנש םענעכָארבעצ ַא טימ ײנוּפַאּפ ַא ,בייוו קיטכיזדניוװש ַא ,דרעפ טױט
 זיא עלעוונייז רעד .רָאה עטיור ןוא ןגיוא ענירג טימ עלעדיימ ןיילק ַא ןוא
 םעד טימ סנגעוורעטנוא טלגָאװעגמורַא רע טָאה בור'ס .הזבנ ַא ןעוועג
 "עג טשינ רע זיא ,ןיברוט"ןיילק ןיא טכַארברַאפ טָאה רע ןעוו .ײגוּפַאּפ
 -רעסַאװ ַא טימ טיװָאקָא ןעקנורטעג טָאה רע .תבש וליפא ןענעװַאד ןעגנַאג

 ןעמוקעג טשינ זיא רע .רענייגיצ ַא יװ רעניה טעיבנג'עג טָאה רע ,לטרעווק
 טסע רע זַא ,םיא ףיוא טלייצרעד טָאה'מ .טייצ-רָאי וצ וליפַא לוש ןיא
 ךוה ַא יב טײרדעגּפָא טנעה ענעגייא יד טימ טָאה רע .הלבנ ןוא תופרט
 ַא ןעגנַאגעגפױא לזייה ןייז ןיא ןעמױק םעד ןופ זיא תבש .לּפעק סָאד
 טָאה ,רערעדנַאװ ַא וצרעד ןוא רעדמערפ ַא ןעוועג זיא רע תמחמ .ךיור
 לָאמַא ויא רע זַא טמירַאב ךיז טָאה רע .ןעוועג'ריקפמ םיא טָאטש יד
 עליואװ ןוא קנעש ןיא ןעמוקנירַא טגעלפ רע .רעביירט-ןרעב ַא ןעוועג
 טנָאקעג טָאה רע .ןפנַארב זָאלג ַא טימ ןעװעג דבכמ םיא ןבָאה ןעגנוי
 -ַאמ-ףושיכ ןופ ,ןגיולפעג"טשיניןגיוטשעג-טשינ תוישעמ ענייש ןלייצרעד
 ינַאל ןוא ךעלטערש ןופ ,ךעלענַאּפ ןוא םידש ןופ ,ןלימ-טניוו ןוא םרעכ
 ואוו .שינווי ןוא שילױּפ ףיוא ןעמַארג ןגָאז טנָאקעג ךיוא טָאה רע .רעכוט
 ןגיוצעג טָאה רע ןוא ײגוּפַאּפ םעד ןעמונעגטימ רע טָאה ןעגנַאגעג זיא רֶע

 הפ-לובינ טימ ןטָאשעג טָאה ײגוּפַאּפ רעד .ךעלטיווק-לרוג עלעטסעק ַא ןופ
 םעד טכַאמעג גיטסול טָאה לוונייז רעד תמחמ .שיאױג ןוא שידײ ףױא
 םיא ןוא ןװױא םייב ןציז גזָאלעג רעקנעש רעד םיא טָאה ,םעה"ןומה
 טָאה רע .ץירג רעד ןופ יב ַא רָאג רעדָא ,טיורב ץענעּפ ַא ןפרָאװעגוצ
 יד רעדָא רעקנעש רעד ןעװ .חוכ רשיי טגָאזעג טשינ ,ןעמטעגוצ ץלַא
 ןזיועג ייז רע טָאה ,ןקור ןטימ םיא וצ טרעקעגמוא ךיז ןבָאה ןירעקנעש
 ,גייפ ַא

 טשינ וליפַא זיא ןַאמ רעד .ןברָאטשעג בייוו סָאד זיא טייצ ַא ךָאנ
 זיא ונ .רקפה ףיוא ןבילבעג זיא ,לדָאה ,לרעטכעט סָאד .ייברעד ןעוועג
 .עלעמױב ןופ טייו טשינ טלַאפ עלעּפע'ס זַא לטרעװ ַא ןַארַאפ רעבָא

 ןוא תודימ עסואימ עלַא רעטָאפ םעד ןוט ןעמונעגרעביא טָאה דױמ יד
 ןיוש יז טָאה ,רָאי ןביז ןייק ןעוועג טלַא טשינ ךָאנ זיא יז ןעוו .גנעג ענ'הפרט
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 -עגמורַא זיא יז .עקשיק רעניהפרט ַא ןוא עטיבנג ַא רַאפ ןעמָאנ ַא טַאהעג
 רעזייה ןיא ט'בנג'עגניירַא ךיז טָאה יז .טעקַאניבלַאה ,סעװרָאב ןעגנַאג
 רעניה טּפַאכעג טָאה יז .סרעמלַאיזייּפש יד ןופ זייּפש ט'נחקל'עגסרַא ןוא

 טײל-טָאטש יד .ןסערפעג ןוא רעזדלעה יד ןטינשעגרעביא יז ,סעקשטַאק ןוא
 דימ ַא םיא ייב טסקַאװ'ס זַא רעטָאפ םעד טנרָאװעג לָאמ לפיװ ןבָאה
 זיא דױמ יד ןעװ .טרַאעג טשינ ,םינּפַא .םיא טָאה'ס רעבָא ,תרעוכמ ַא
 זַא לוש"רעביױו ןיא טדערעג ןיש ןעמ טָאה רָאי ףלעווצ ןעוועג טלַא
 ריא וצ ןעמוקעג ןענייז רעניײיגיצ .תונז ןיא טזָאלעגנירַא ךיז טָאה יז
 ןוא טכָאק יז זַא טסעומשעג טָאה'מ .טמיוזעג גנַאל ךיז ןוא הברוח רעד ןיא
 ןפױא םלצ ַא ריא טגנעה'ס זַא ןוא סעקילָארק ,זימ ,טניה .ץעק טָארב
 יד .ךעלעקנערּפש"רעמוז ךס ַא טימ .הַאד ,ךיוה ןטקַאװעג זיא יז .ץרַאה
 טשינ ןָאטעגנָא טשינ יז טָאה ןיש ןייק .רעייפ יװ טור ןעוועג ןענייז רָאה
 ןופ דיײלק ַא טיינעגפיוא ןײלַא ךיז טָאה יז .רעטניװ טשינ ןוא רעמוז
 .ןפרָאװעגסױרַא ןבָאה סנירָאטײנ יד סָאװ ךעלעקטַאמש עטרילָאק ײלרעלַא
 טָאה'מ לייוו ךוד ריא רַאפ טַאהעג ארומ ןבָאה רעדניק עניילק ןופ סעמַאמ
 יד .ערהדןיע ןַא סע יז טיג ,דניק ַא ףיוא קוק ַא טוט יז ןעװ זַא טרעהעג
 טימ טרעפטנעעגּפָא טָאה יז רָאנ ןפָארטש יז טוואורפעג ןבָאה סעט'יאבג
 טַאהעג יז טָאה ליױמ ַא ןוא ,תרזממ יד ,ןעוועג דָארג יז זיא עגולק ַא .תוזע

 רעדָא ןקעטש ַא טימ ּפַאלק ַא ןָאטעג ריא טָאה גנוי ַא ןעװ .ןפיורש ףיוא

 ײז .תוללק עטסיװ טימ ןטלָאשעג יז טָאה ,ןעמָאנוצ ַא ןגירשעגכָאנ ריא
 :ןָאט גָאז ַא טנעלפ

 רעד ןיא תוכמ לריטרַאװק ַא ןוא גנוצ רעד ףיוא ריד ןקָאּפ לטסעמ ַא --
 .יג!גנולש

 !ןָאטעג ףור ַא טָאה יז רעדָא

 ,העבש ןציז ןופ סעזעג'ס ןרעװ ריד לָאז ןלַאװשעג --
 זרָאװעג ןענייז תוללק עריא זַא ןפָארטעג לָאמ עכעלטע טָאה'ס תמחמ

 יז תמחמ .ךַאמעג טזָאלעג יז ןוא ןטיהעג ריא רַאפ ךיז ןעמ טָאה ,םיוקמ
 ןיא יװ ןסעגרַאפ ריא ןיא ןעמ סטָאה ,לטעטש ןיא ןזיועג ןטלעז ךיז טָאה
 .רעגניליש ןזייב ַא

 -ןיילק ןופ םירחוס-רעדעל ןוא רעמערק-טינש יד ןעו גָאט םעד ןיא
 ףיױא רעדעל ןוא רעדיילק ףיוא הרוחס ךעלדיימ יד טלייטעג ןבָאה ןיברוט
 ןעוועג טלַא ןיוש ויא יז .לטעטש ןיא טכיוטעגפיוא לדָאה יד טָאה ,ךיש
 טימ ,ךױה ןעװעג זיא יז .רעבירַא לצימש ַא טימ רשפא ןוא רָאי ןצכעז
 -עצ ןעוועג ןענייז רָאה עטיור יד .םינּפ ןפיוא ןעיַאלק טימ ,סיפ עגנַאל
 יד ףיוא ןוא ןלערק עשרענייגיצ ןעגנַאהעג ןבָאה זדלַאה ןטיוא .טרעביוש
 טימ ןפיול וצ ןעמוקעג זיא יז .ךעלב ןופ ןטעלסַארב -- ןקנעלעג-טנַאה
 טַאהעג ץלַא טעמכ ןױש טָאהמ תמחמ .קלח ריא טנָאמעג ןוא הפצוח
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 טָאה יז .ךעלטשער עכעלטע ןפרָאװעגוצ ריא ןעמ טָאה ,טליײטעגרעדָאנַאפ
 .טכַאלעג ריא סיוא ןבָאה רעמערק יד .ןטלָאשעגנָא ןוא טלדיזעגנָא

 ןוא ּפָאק ריא וצ ןייגסיוא לָאזס ...!לַאב םוצ הצירּפ ַא רידַאנ --

 .י.תומולח עטסיװ עלַא וצ
 ץלַא לייוורעד ןבָאה ןלעזעג ערעייז ןוא סרעטסוש ןוא סרעדיינש יד

 טשינ טָאה ךוש ןייא ןייק .טסַאּפעג ןבָאה םישובלמ יד .טקיטרַאפעגסױא

 ןיא יװ עמערַאװ ןענַאטשעג געט יד ןענייז סנייפילע יװ .טשטעווקעג
 םעד ןיא .תועובש ךָאנ יו עדניל ןעוועג ןענייז טכענ יד ןוא ,רעמוז ןטימ

 ןטימ ךיילגוצ ןענַאטשעגפיוא טָאטש עצנַאג יד זיא לֵאב םעד ןופ גָאט

 ןוא ןשיט טלעטשעגקעווַא ןעמ טָאה קרַאמ טייז ןייא ףיוא .ןרעטשנגרָאמ
 ,סעקשטַאק ,זדנעג ,ןגיצ ,ןסּפעש ,רעבלעק ןטָארבעגּפָא טַאהעג טָאה'מ .קנעב
 ןוא ךעלצעלּפ ,ךעלעמעז ןוא ןשטַאלױק ןקַאבעגנָא טַאהעג טָאה'מ .רעניה

 סָאפ ץנַאג ַא ןעלקייק וצ טכַארבעג טָאה רעקנעש-ןייו רעד .ךעל'הצמ
 סנגיוב-ןוא-לייפ יד טכַארבעגסױרַא ןבָאה רעדניק-רדח יד .ןייוו-ןשַאלשַאמ
 יד ,תועובש ןופ ךעלעזייר יד ,סרעגַארג עקיד'מירוּפ יד ,רמועב גיל ןופ
 .תורצוא ערעייז זיא ןבילברַאפ זיא סָאװ ץלַא -- ,רענעפ עקיד'הרות-תחמש

 טימ ןוא ךעלגייווצ-עברעוו טימ דרעפ יד טריצַאב ןבָאה ס'הלגע-ילעב יד
 ןטײרמורַא ןעמונעג סנטײצַאב ןבָאה ייז ןוא ,ןעמולב עקיטסברַאה-טעּפש
 ןלעזעג יד .ףָאשיב ַא טמוק'ס תעב םיױג ,לידבהל יװ ,לטעטש ןרעביא
 יד טכַאמרַאפ ןבָאה םירוחב-הבישי יד ,טעברַא יד טגיײלעגקעװַא ןבָאה

 ןלָאז ךעלבייוו זַא רוסיא ןַא ןבעגעגסױרַא טַאהעג טָאה ל'רזוע 'ר .ס'ארמג
 -עגסיוא ךיז ,טכרָאהעג טשינ ןבָאה ייז רעבָא .לַאב םעד ףיוא ןעמוק טשינ
 עלַא ןבָאה ךעלדיײמ יד .גנוריצ ןיא ןוא םישובלמ-הנותח יד ןיא טצוּפ
 טכיל ענעטכָאלפעג ןטלַאהעג ןוא ןּפעלש טימ רעדיילק עסייוו ןגָארטעג
 טלעטשעגקעװַא ךיז סעמערַאװ ךָאנ דלַאב ןבָאה רמז"ילכ יד .הפוח ַא וצ יו
 ןוא בוטש-ןיד-תיב ןיא ןסָאלשרַאפ ךיז טָאה ל'רוע 'ר .ןשרַאמ ןליּפש
 זַא טגָאזעג םיא טָאה ץרַאה סָאד .ןדָאל יד ןרעמעהרַאפ שמש םעד ןסייהעג
 .תחמשיץרַאװש רעד ןֹופ ןעמוקסרַא טשינ טעװ סטוג ןייק

 קרַאמ ןיא טלמַאזרַאפ ןעוועג ןיוש ךעלדיימ עלַא ןענייז וציטכַאנרַאפ
 עזייב רָאּפ ַא ץוח ַא ,לטעטש עצנַאג סָאד טליונקעג טָאה יז םורַא ןוא
 דעמ ,סעמיצ ןוא שיילפ ,שיפ ןוא הלח טלייטעג ןבָאה סרעװרַאס .םיטַאבעלַאב
 .ןבָאג ערעייז ןגָארטעגוצ ןעמ טָאה עטמיילעג יד ןוא עקנַארק יד .ןייוו ןוא
 ַא ןיא טנעה יד טקנוטעגנייא ןגעוו-אצוי רַאפ טָאה ,טלָאװעג טָאה'ס רעװ
 .ןשַאװעגמוא ןסעגעג טָאה ,טלָאװעג טשינ טָאה'ס רעװ ןוא רעסַאװ סַאפ
 טָאה ןחדב רעד .טּפַאלקעג ןבָאה ןקױּפ יד .טליּפשעג טָאה עילעּפַאק יד
 ַא טצנַאטעג ןבָאה ךעלדיימ יד .ןעמַארג טימ ןטָאשעג ,סכעליירפ ַא טגָאזעג
 .ןריפ-ןגייל ַא ןוא רעסַאװ ַא ,ץנַאט"זגורב ַא ןוא קַאזָאק ַא ,עקלָאּפ ַא ןוא רעש
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 -סױרַא קיטייצירפ זיא ,ברעמ וצ טגיינעג טשרע ךיז טָאה ןוז יד ליואוו יו
 .הנבל יד ןעמואוושעג

 ןיז טימ רָאטקָאד רעװעקָארק רעד ןזיװַאב ךיז טָאה טנװָא ןגעק
 ףיוא ןטירעג זיא רָאטקָאד רעד .םיתרשמ רצוי ןוא ןעגנוי עליואוו עטיווס

 לביוס ַא ןיא ןָאטעגנָא ,לטָאז ןטשיײלַאב-רעבליז ַא טימ עּפַאקש רעסייוו ַא
 -בָאלפעג טימ ,ּפענק ענרעבליז טימ עשעקעב רענירג ַא ןיא ,רעדעפ ַא טימ
 ןעגנַאהעג טָאה טייז רעד ייב .ןעלדייוו ענעסקופ טימ טמיוזַאב ,ןפיילש ענעט
 ענרעבליז טימ ,רעדעל רעקיצנַאלג ןופ ןעוועג ןענייז לוויטש יד .דרעווש ַא
 ןלַאשרַאמ ענייז טימ טרָאפ סָאו ץירּפ ַא יװ ןעזעגסיוא טָאה רע .ןרַאּפש

 דרעפ סָאד ןטלַאהעג רע טָאה טנַאה ןייא טימ .המחלמ ןיא סעקלָאכַאּפ ןוא
 -טָאטש יד טסירגַאב ןוא ןביוהעגפיוא רע טָאה ערעדנַא יד ןוא ץייל רעד ייב

 עגנַאל ַא .טַאװיװ ַא ןוא אבה-ךורב ַא טימ ןעמונעגפיוא םיא טָאה'מ .טייל
 יד יװ טקיקעגוצ ןוא רעקידנגייװש ַא ,רעביילג ַא ןסעזעג רע זיא לייו
 -נַא רעד טימ ענייא ךיז ןעיירד ,ךעלדנח ןכַאמ , ךעלסיפ ןביוה ךעלדיימ
 טָאה לטניוו ַא .ןגעוו דובכ ןייז ןופ ץלַא -- גָאטליױאוװ ןופ ןכַאל ןוא רערעד
 טײלסנַאמ יד ןוא רעדיילק יד ךעלדיימ יד ייב ןביוהעגפיוא ,זָאלב ַא ןָאטעג
 ײּפש ערה'רצי יד ,ךעלדנעבנקָאז יד ,רעדיילקרעטנוא יד ןעזעג ןבָאה
 ןבָאה ;יינ ןוא רָאלק ןעװעג זיא שעװ יד תמחמ .סעקטיימ יד ןופ ךעלעצ
 רעד סָאװ ןקעדוצוצ טלייאעג טשינ ךיז ןוא טמעשעג טשינ ךיז תובקנ יד
 .טקעדעגפיוא טָאה טניוװ

 םוש ןייק תמחמ רעבָא ,ףיױלעגנָא םעד ןשיװצ ןעוועג ךיוא זיא לדָאה

 טייז ַא ןָא ןענַאטשעג יז זיא ,ןצנַאט ריא טימ טלָאװעג טשינ טָאה לדיימ
 ,טקוקעגמוא טשינ ריא ףיוא ךיז טָאה רענייק ןוא

 ֹד
 חנותחיץרַאווש יד

 שילמיה ַא יװ טָאה יז .עסיורג"הנושמ ַא ןעגנַאגעגרעטנוא זיא ןוז יד
 יּפָארַא זיא ןוא קרַאמ רעניברוט-ןיילק םעד ףיוא ןָאטעג קוק ןטצעל ַא גיוא
 ַאוַא טקנעדעג טשינ ןבָאה םינקז רעגיברוטץיילק .דנורגּפָא ןיא ןעקנוזעג
 "נָא ,ךעּפ רעקידענערב יװ ןסָאגעג ךיז ,טמַאלפעג ןבָאה סנקלָאװ יד .גנוצעז-ןוז
 ערעדנַא .ןרעייהעגמוא ,ןריטלזיוו ,סרעטָאנרעּפיּפ ןופ טלַאטשעג סָאד ןעמונעג
 ןעזעג ךעלרעּפנײשַאב טָאה'מ .לבעווש יװ לעג"ןוא-ןירג ןעוועג ןענייז סנקלָאװ

 םיכאלמ יד ןוא רעייפ ןיא ךיז ןעקנוט סָאװ תומשנ יד ,רונ יד רהנ םעד ןביוא
 זיא הנושמ ױזַא ךיילג .שַא סעּפוק ןוא ןליוק עקידנעילג ןיא יז ןרעגלַאװ סָאװ
 טימ לופ ,טולב יװ טור ,ןוז יד יװ סיורג -- הנבל יד ןעמואוושעגסױרַא
 יװ טלדניוושעג רָאנ ,ןייש ןייק ןפרָאװעג טשינ טָאה יז ןוא ,רעכעל ןוא ןזיולב

 דלַאב ןענייז ןרעטש יד .ךיג ןלָאפעגוצ ןיא תושמשה-ןיב רעד .דלומ ַא
 ןדנוצעגנָא ןבָאה ןעגנוי יד ,שינרעטסניפ רעד ןיא ןעגנולשעגנייא ןרָאװעג

3 



 ןענייז ןופרעד רָאנ ,ךעּפ לסעפ ַא ןענערב טזָאלעג ךיוא ןבָאה יז .ןצַאקרוטש
 ןוא ןיהַא ןפָאלעג ןענייז סנטָאש .ןגיוא יד טדנעלברַאפ ןרָאװעג ןעמעלַא
 יד .תוירחַא ענעגייא ערעייז ףיוא לַאב ַא טכירעגנייא ןטלָאװ ייז יװ קירוצ
 -עגיטשינ ַא .טלקַאװעג ךיז ןבָאה רעכעד יד ,טלקָאשעג ךיז ןבָאה ןדיוב
 םוצ ןעוועג זיא'ס .תורכיש ַא ןוא טּפַאכעגנָא ןעמעלַא טָאה דיירפ עכילגייוו
 ,םישובלמ טיינַאב ןבָאה טייל יד יװ טייצ רעגנַאל ַא טניז לָאמ ןטשרע
 ןענייז סָאװ תופוע ןוא תומהב יד וליּפַא .ןעקנורטעגנָא ןוא ןסעגעגנָא ןעוועג
 ,טעיירקעג ,טעקעמעג ,טצכָאעג ,טעקורמעג ןבָאה הטיחש רעד ךָאנ ןבילבעג
 -עגנָא ןענייז לגייפ ערעדנַא ןוא ןעָארק תונחמ ,רעגייטש ןייז טול רעדעי
 לופ ןעוועג זיא טפול יד .זייּפש ךעלטשער יד טקיּפעג ןוא טעקַארקעג ,ןגיולפ
 ןלַאפעגּפָארַא לָאמ סעדעי זיא למיה ןיא .ןטכייל סָאװ ענױזַא ןגילפ טימ

 טרָאד .רוּפש ןקידרעייפ ַא לייוו ַא ףיוא ךיז ךָאנ טזָאלעגרעביא ןוא ןרעטש ַא

 טשינ טָאה'ס רעבָא ,טצילבעג טָאה ךיז ןענעגעגַאב דרע ןוא למיה ואװ
 .תישארב השעמ ןיא גנורעדנערָאפ ןוא סנ טימ טכיוהעג טָאה'ס ןוא ,טרענודעג
 :ףור ַא ןָאטעג רָאטקָאד רעװעקַארק רעד טָאה רעדליּפעג םעד ןטימ ןיא

 לָאז רָאנ ןגידניקרַאפ וצ הבוט הרושב ַא ךייא בָאה'כ ,יתובר ---
 ,םירוחב .רעבייװ יד וצ:טלַאה ,טײלסנַאמ .ןשלח טשינ דיירפ ןופ רענייק
 רָאג ןיא רשוע רעטסערג רעד ןיב ךיא וַא ןסיו טייז .תולותב יד ןָא-טמענ
 ,רענייטש רימ רַאפ ןענייז ןטנעמיד ,יורטש רימ ייב זיא דלָאג ,טלעװ רעד
 טכַארבעג טָאה ךלמה המלש ןענַאװ ןופ ריפוא דנַאל םעד ןופ םוק ךיא

 זיא סָאװ ץַאלַאּפ םעד ןיא ןיואוו ךיא .שדקמה-תיב ןרַאפ דלָאג סרענטנעצ
 םעד ןופ םַאטש ךיא .אבש הכלמ רעד ,ןעבָאב-רעטלע ןיימ ךָאנ ןבילבעג

 .םילשורי ןופ ךיז ןרעקמוא ריא ךָאנ ן'המלש ןריובעג טָאה יז סָאװ דניק
 יד .ןריּפַאס עליוה ןענעז רעדער יד .דלַאגניג טימ לופ זיא עטערַאק ןיימ
 -נַא ןוא ןריּפשאי ,ןעניבור לטייא -- ןּפמָאל יד .ןדגַארַאמש ןופ זיא סקַא
 טָאה'מ ןוא תולד רעייא למיה ןיא ןעזעגוצ טָאה'מ .רענייטש-לדייא ערעד
 םױא ךיא םענ יאנת ןייא רָאנ .ךעלקילג ןכַאמ ךייא טקישעגּפָארַא ךימ
 הנותח ןֹוא טזױּפשטנַא ןרעוו תולותב עלַא ןזומ טכַאנייב טנייה ; ךייא טימ

 ךעלדנער טנזױט טרָא ןפיוא ןייז קלסמ רעדעי לעװ ךיא .ךיא יװ ךיילג ןבָאה
 ןָאה רעד זיב לייוו וצ ךיז טלייא רעבָא .ינק יד זיב לרעּפ רונש ַא ןוא ןדנ

 ... ןַאמ ַא ןָא ןביילב טשינ הלותב ןייא ןייק רָאט ןעיירק טעװ

 ףזָאלבירפוש רַאפ הנשהישאר יװ ליטש ןרָאװעג זיא םלוע ןשיװצ
 ,גילפ ַא ןופ שיור םעד ןרעה טנעקעג טָאהימ

 וליפַא ךָאנ ךָאד ןענייז ןדיומ יד זטלָאמעג סָאד זיא יװ ,שטייטס --
 -ייב ןעמוקעג זיא סָאװ ןַאמ רעטלַא ןַא ןפורעג טָאה -- !תולכ ןייק טשינ
 ,ליּפש יד ןעניואוו

 .טציא ךיילג טסנקרַאפ ןרעװ ייז ןלָאז --
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 זןעמעוו טימ רעוו ,שטייטס --

 -- .טרעפטנעעג ןַאמרעדנואוו רעד טָאה -- לרוג ןפרַאװ רימָאל --
 ןעמעוו ןוא לטיווק ַא ףיא ןביירשפיוא ןעמָאנ ןיימ ךיוא לעװ ץיילַא ךיא

 .עטרעשַאב יד ןיז טעװ ענעי ,ןעיצטױרַא טעוו'מ

 גוצּפָא ןַא ןכַאמ ,געט ןלייצ רעירפ ךָאד ףרַאד הלכ ַא ,שטייטס --
 ,הווקמ ןיא ןייג ןוא

 .רימ ףיוא זיא הרבע יד .ןלייצ רעטעּפש ייז ןלעװ ---

 ןשינעצכערק יד ןוא םינקז יד ןופ תונעט יד ןפלָאהעג טשינ ןבָאה'ס
 טײצ ןרָאװעג טרעהעג טשינ ךָאנ זיא ךַאז ַא יֹדַא זַא סעטיאבג יד ןופ
 -עצ ףיוא ריּפַאּפ ןגױב ַא ןטינשעצ טָאה רעביירש ַא .טײטש טלעװ יד
 ,ץַאקרוטש ַא ןופ ןייש רעד ייב .סַאפ ַא ןופ קעד ןפיוא טָאה רע ןוא ךעלעט
 -רעד .תולותב עלַא ןוא םירוחב עלַא ןופ ןעמענ יד ןבירשעגפיוא ליוק טימ

 לּפָאק ןייא ןיא טגײלעגנירַא םירוחב יד ןופ ןעמענ יד ןעמ טָאה ךָאנ
 "נָא ןעמ טָאה ךָאנרעד דלַאב .לּפַאק ןרעדנַא ןיא -- תולותב יד ןופ ןוא

 רעװעקָארק םייב ןעוועג זיא סָאװ רעפלעב ַא .ךעלטיווק יד ןעיצ ןביוהעג
 טימ ןעמענ יד ןפורעגסיוא טָאה ,שטנעמ-בייל ַא ןוא רעסיימש ַא רָאטקָאד
 .תופקה יד וצ הרות-תחמש ףיוא טפור ןעמ יו ןוגינ ַא

 תב לטנעי הלותבה טימ ןתח ַא טרעװ לאירתכ 'רב םוחנ רוחבה ---
 ...ריאמ ןתנ יר

 הלותבה טימ ןתח ַא טרעוו ףלָאװ רעב 'רב ץעג המלש רוחבה --

 ...בייל לטיירט 'ר תב האל עניירט

 רעטסניפ רעד ןיא רעבָא ,םָאל ןוא םורק ןעוועג ןענייז םיכודיש יד
 ןעמוקעגוצ ןענייז הלכ-ןתח .ךיילג םיגווז עלַא ןוא ץרַאװש ןסּפעש עלַא ןענייז

 דיילק ןיא ןטסָאמעגנָא דיומ רעדעי טָאה רע ןוא סקובעג ךיז ,רָאטקָאד םוצ
 תושלח ןלַאפעגקעװַא ןענייז סעמַאמ .ךעלקיטש-דלָאג טימ טרָאװק ַא ןיירַא

 ,לוד יװ ןפָאלעגמורָא ןענעז סעטַאט ,ןייו טימ טרעטנימעג ייז טָאה'מ ןוא

 ןוא בוט-לזמ ןבעגוצּפָא ךיז טכוזעג ךיז ןבָאה סעט'תנתוחמ ןוא םינתוחמ

 זַא טגָאלקעג ןבָאה ערעדנַא .ודלַאה ןפיוא רערעדנַא רעד ענייא ןלַאפ וצ
 ןבָאה ןדיומ יד תמחמ .דובכ רעייז רַאפ ןטסָאמעגנָא טשינ זיא ךודיש רעד
 יד .סיפ יד טקעדעגפיוא יז ןבָאה ,סעלָאּפ יד ןיא ךעלדנער יד ןגָארטעג
 ןבָאה ןעלדיפ יד .הלורג ןוא הװַאת ןופ טרעמכַאיעצ ןרָאװעג ןענייז םינתח
 סרעטיימורט יד .טרענודעג ןבָאה ןקיױּפ יד .טלירבעג רָאנ טליּפשעג טשינ
 עקירעי-ףלעווצ .טביױטרַאפ ןרָאװעג ןענייז ןרעיױא יד זַא טלָאשעג ןבָאה
 םינסחי .רָאי ןצעביז ןופ ןדיומ עטלַא וצ ט'סנקירַאפ ןרָאװעג ןענייז ךעלגניי
 -נייש טימ טרָאּפעגפיױנוצ ןעמ טָאה סרעקיוה ,סנירעּפעלש ןעמונעג ןבָאה
 ןבָאה ךעלטיוק ייוצ עטצעל יד ןיא .ךעלענַאּפ טימ --- סעכרַאּפ ,ןטייה
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 "נוק םעד לדָאה ןופ ןוא רָאטקָאד רעװעקָארק ןופ ןעמענ יד ןענופעג ךיז
 .רעטכָאט סרעכַאמנעצ

 ,ןקז רעד יירשעג ַא ןָאטעג טָאה -- !הנוז ַא זיא יז ,ןתח ,דלַאועג --
 ןפורעג טָאה -- !ןתח ןייד וצ ןהענעג ,לעוונייז תב לדָאה ,םוק --

 .תפומ לעב רעװעקָארק רעד
 טציא ןענייז רָאה עטיור יד .ןטעב גנַאל טוָאלעג טשינ ךיז טָאה לדָאה

 ןוא ךעלטשער ןופ דיילק ַא ןגָארטעג טָאה יז .ּפעצ ןיא ןטכָאלּפרַאפ ןעוועג
 טָאה יז .ןעלכענק יד םורַא ךעלדנעב טימ ןלַאדנַאס רָאּפ ַא ןוא ךעלקיטש
 ךיז ,ינק יד ףױא ןָאטעג לַאפ ַא ,דרעפ ס'נתח םוצ טרעטנענרעד ךיז
 .דרע רעד ןופ בױטש םעד ןרעטש ן'טימ טרירעגנָא ,לָאמ ןביז טקובעג
 .רענייב סנעמעלַא רעביא ןפָאלעגכרוד זיא ליורג ַא

 טָאה -- !ריד ףױא טליב בלכ רעטלַא רעד סָאװ תמא סָאד זיא ---
 .טגערפעג ןתח רעד

 ,תמא ,רַאה ןיימ ,ָאי --
 זםיױג טימ רעדָא ןדיא טימ טקידניזעג וטסָאה --

 .םיױג טימ יַאס ןוא ןדיי טימ יַאס --

 -ַאב םעד ןגינעּפשוצרעדיװ רעדָא ,הווַאת ןופ ןָאטעג סָאד וטסָאה --
 1רעפעש

 .עדייב בילוצ --
 ורוה ַא ןרָאװעג טזיב וד ןעוו ןעוועג וטזיב טלַא יװ --
 .רָאי ןעצ ןייק טשינ ךָאנ --
 זדניז ענייד ןרעױדַאב תוחּפה לכל וטסוט --
 .טשינ רעױדַאב ךיא ,ןיינ --
 1טשינ םורָאװ --

 ,תוזע טימ טגערפעגקירוצ יז טָאה -- ?ָאי םורָאװ --
 +לטעב-ךעטש ןרַאפ ארומ ןייק טשינ וטסָאה --

 .ארומ ןייק טשינרַאג רַאפ בָאה'כ --
 זטשינ ךיוא טָאג רַאפ --
 .טשינ ךיוא טָאג רַאּפ --
 טָאה -- !םונהיג ןֹופ רעייפ ַא !טנערב רעייפ ַא ,ןדיי ,דלַאװעג --

 ,תומשנ ערעייא טמערישַאב !ןדיי ,ךייא טעװעטַאר --.ןקז רעד טרעמָאיעצ ךיז
 רעװעקָארק רעד ןלױּפַאב טָאה -- !קסיּפ םעד םיא טּפָאטשרַאפ --

 .רָאטקָאד
 -עקָארק רעד ןוא עלײשטַאפ ַא טימ ליומ סָאד טּפָאטשרַאפ םיא טָאה'מ

 ייב לדָאה יד ןעמונעגנָא טָאה רע .דרעפ ןופ ןגיטשעגּפָא זיא רָאטקָאד רעוװ
 ןביוהעגנָא ןבָאה םיא ךָאנ דלַאב .ץנַאט ַא ןיא טזָאלעגקעװַא ךיז ןוא טנַאה ַא
 -עװ טימ טצנַאט'ס רעװ טסואוועג טשינ רעמ טָאה'מ .ערעדנַא עלַא ןצנַאט

6 



 טָאה גנַאזעג ַא .רעבייװ עדמערפ טימ ןעמונעגנָא ךיז ןבָאה טײלסנַאמ .ןעמ
 זיב טָאה'מ סָאװ ץכעקעלב ַא ,רעזדלעה סנעמעלַא ןופ ןסירעגסױרַא ךיז
 -סױרַא טלָאװ קוביד ַא יװ ןעוועג זיא'ס .טרעהעג טשינ לָאמנייק טציא
 ןופ תולוק ,ןעמַארג עפרוטמ ,שינעלירט דליװ ַא ,ןעמעלַא ןופ ןגירשעג
 -טשינ חכ ַא טימ ןביוהעג ךיז ןבָאה סיפ .לוד ןרָאװעג זיא סָאװ למעזעג ַא
 -עצ ןרָאװעג ןענייז רָאה ,ןזָאלבעגנָא ךיז ןבָאה רעדיילק ,טלעוו-רעד-ןופ

 רעדיװ ןוא לָאמַא-רעבָא ןפורעג טָאה'ס רעװ ,טנייװעג טָאה'ס רעװ .טזָאל
 רעדָא ,ףלָאװ ַא יװ טליוהעג טָאה'ס רעװ ןוא ,שינעפור ענעגייא סָאד לָאמַא

 ןַא טימ טעכַאכעג רעדָא ,טנוה ַא יװ טליבעג רעדָא ,ץַאק ַא יװ טעקוַאימעג
 טנָאקעג טשינ רעמ ןוא טנגעגַאב ךיז ןבָאה רעליימ .שינעכַאכ ןסַאלעגסיױא
 טשינ רעמ ךיז ןוא טרעטנָאלּפרַאפ ךיז ןבָאה סיפ ,ןדײשרעדנַאנופ ךיז
 רעביא טּפַאלקעג טָאה לגָאה ַא ,ןלַאפ ןעמונעג טָאה ןגער ַא .טרעטנָאלּפעגפױא

 םעד ןבָאה ןרענוד יד ,רעקיטכיל ןרָאװעג ןענעז ןצילב יד .ּפעק סנעמעלַא
 ןיא טעטּפָאהעג רעטייוו טָאה ןיברוט-ןיילק רָאנ ,ןסירעצ רעקיטש ףיוא למיה
 טייל עטלַא ןיא וליפא .הוואת ןופ יירשעג ַא ןיא ןעגנַאגרַאפ ךיז ,לבריוועג ַא

 ןעמוקַאב שינעגנערדעג םעד ןיא ןבָאה רעדיילק .עכוי יד ןדנוצעגנָא ךיז טָאה
 -עגּפָארַא ךיז ןבָאה ןעלטרַאג ,סיפ יד ןופ ןלַאפעגּפָארַא ןענעז ךיש ,ןסירדלַאװג
 סעּפוי ןיא סעבוש .טנערטעצ ןרָאװעג ןענעז טענ דנעל יד ןופ טשטילג
 .םינותחת יד ןריולרַאפ ןבָאה תובקנ .סיפ יד רעטנוא טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה
 ןענייז עלַא .לַאנקעג רעקיטכרָאפ ַא טרעהרעד ךיז טָאה לָאמ ַא טימ

 רעד ןיא יַאס לָאמ ןייא טימ ןֿפָארטעג טָאה ץילב ַא .ביוט יװ ןרָאװעג

 טָאטש יד ןוא ,שדקה ןיא יַאס ,דָאב ןיא יַאס .שרדמ-תיב ןיא יַאס ,לוש

 טציא ןױש ןבָאה טייל יד .רעייפ שילעה ַא טימ ןרעקַאלפ ןעמונעג טָאה
 סָאד ליואוו יװ םירָאװ ,עבטה ךרדל ץוח זיא ךַאז עצנַאג יד זַא ןעועגנייא
 ףןשָאלרַאפ טשינ הפרש יד סע טָאה ,רעקרַאטש ץלַא ןסָאגעג טָאה לובמ
 ע'בשזימ רָאּפ ַא .קרַאמ םעד טציילפרָאפ טָאה ןייש-םונהיג עטיור-ךַאלרַאש ַא

 :ענירטנַא ןוא ןומה םעד ןופ ןסײרּפָא טוואורפעג ךיז ןבָאה םיטַאבעלַאב
 .טפַאשגנע רעד ןיא ןגרָאװעג ייז ןוא ןטערטעג יז ףיוא טָאה'מ רעבָא

 רָאטקָאד רעװעקָארק רעד זַא דוס םעד ןקעלּפטנַא וצ טייצ ןיוש זיא ,ונ

 ןזיװַאב דלַאב ךיז טָאה רע .ירירמ בטק יוװ רערעדנַא ןייק ןעוועג טשינ זיא
 לעפ טימ טקעדַאב ןצנַאגניא רעייהעגמוא ןַא : טלַאטשעג רערָאװ ןייז ןיא

 ןרעטש ןופ ןוא ,טסורב רעד ןיא גױא גיכעלייק ןייא טימ ,רענרעד ןוא
 סָאד .ךיג"הנושמ טיירדעג ךיז טָאה סָאװ ןרָאה ַא טצרַאטשעגסױרַא טָאה
 ַא ןופ טַאהעג רע טָאה לדייוו ַא .ןּפוש טימ ןסקַאוַאב ןעוועג זיא ףוצרּפ
 ,ןטוטיּפַאל ,תוחור ,םידש .ריזח ַא ןופ ץיונש ַא ,לזייא ןַא ןופ ןרעיוא ,דרעפ
 ןופ ןגיולפעגנָא ןוא ןסָאלעגנָא ךיז ןענייז ןקַאלָאקליװ ,תוּפילק ,ךעלטערש

 -ץרַאװש ענייז טימ ,לוק ןייז טימ ,תועונת ענייז טימ רֹעדעי ,ןטייז עלַא
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 -עג ןבָאה סנירעטײלגַאב ןסַאילימ-ילימ עריא ןוא תלחמ תב תנסֶא .ןצנוק
 ,סנעמיוק יד ףוא טלעטשעג ךיז ,רעכעד עקידענערב יד ףיוא טרעּפיה
 -טשינ ערעדנַא ןוא תיליל תב אזימרוה ,סעניר יד רעביא שטילגעג ךיז

 -רדסמ רעד ןעװעג זיא ןיילַא ןטש רעד .סעקלעשזָאק טכַאמעג ןבָאה עטוג
 עקידעבעל -- ךעלגנערד'הּפוח יד ןטלַאהעג ןבָאה םיקיזמ ריפ .האמוטה

 דלַאב .רעכַאמ-ףושיכ ַא ןופ ךיוב ַא ןעוװעג זיא ןילַא הּפוח יד .ןעגנַאלש
 ןענעז רעדײלק יד .תידש ַָא ךיוא זיא לדָאה זַא רָאלק ןרָאװעג זיא

 רעטקעדעגפיוא ןַא טימ ,טעקַאנ ןבילבעג זיא יז ןוא ןלַאפעגּפָארַא ריא ןופ
 -םירב יד .ןשידקע לטייא רָאה יד ,ענעזדנעג ןעוועג ןענייז סיפ יד .דנַאש
 ַא ןעמונעגסױרַא טָאה ןתח רעד .לּפָאנ םוצ זיב ןלַאפעגּפָארַא ןענייז ןעט
 :ןפורעג טָאה רע ןוא ,טיוקסלווייט ןופ ןטכָאלפעג ,לרעגניפ גיקע-יירד

 ...לאמשיו חרק תדכ וז תעבט יפב יל תאמוטמ תא ירה --
 הצרי אל םא -- ירירב ירירבש ןשנואוועג ןבָאה -- !ער לזמ --

 ...הדינה ןב רזממ ַא יב ,םשה
 ...!ףוס רעד זיא'ס ,ןדיי דלַאװעג --

 האצי זיא עגר רעד ןיא ןוא לכרָאכ ןטצעל ַא ןָאטעג טָאה ןקז רעד
 ;דּפסה ַא םיא ףיֹוא טכַאמעג טָאה ןילַא םס רעד .ותמשנ

 ,החנאו ןוגי ותוכז
 ...עכָארסעג וילע אבת

 ּה

 בױט עסייוו ַא

 .טּפַאכעגפױא ךיז ,לרזוע 'ר ,בר רעטלַא רעד טָאה טכַאנ רעד ןטימ ןיא
 הטילש ןייק טָאהעג טשינ רעייפ סָאד טָאה ,קידצ ַא ןעװעג זיא רע תמחמ

 טלָאװעג ןוא רעגעלעג ןפיוא טצעזעגפיוא ךיז טָאה רע .זוה ןייז רעביא

 טצָארּפש'ס רעדָא טכַאנ ךָאנ זיא'ס יצ ןדָאל ןופ ץרַאה םעד ךרוד ןענעקרעד
 .טכַאנ טשינ ןוא גָאט ןעועג טשינ זיא ןסיורדניא רעבָא .גָאט ףיוא ןיוש
 ,רעייפ טימ לופ ,גנַאגפיוא-ןוז וצ יװ טור שרעדנַא ןעוועג זיא למיה רעד

 ,ןעגנַאזעג ,תולוק טרעהעג ךיז ןבָאה טייוו ןופ ,ןעקנופ ןוא ךיור טימ לופ
 ןקז רעד טָאה בױהנָא ןיא .תויח עדליװ רעדָא םידש ןופ יװ ליוהעג ַא
 יד טרעװ ,טרעלקעג רע טָאה .ָאד ךיז טוט סָאװ .טקנעדעג טשינרָאג
 בָאה ךיא ןוא הישמ ןעמוקעג ןיוש זיא רעדָא !בורה ,הלילח ,טלעװ
 יד ןיא ןײרַא ,לגענ יד ןסָאגעגּפָא טָאה לרחע 'ר !רפוש םעד טרעהרַאפ

 יד טָאה רע .ןסיורדניא סיֹורַא ,קידָאּפס ןיא ,קילזוט ןיא ,ךישיקעטש
 ןבילבעג ןעניז ,רעזייה ןעוועג ןעניי'ס ואװ .טנעקרעד טשינ הליהק
 סעּפוק ןופ ןעגנורּפשעגסױרַא ןעמַאלפ ךָאנ ןענעז טרָאד ןוא ָאד .סנעמיוק
 טָאה בר רעד .טבעלעג טשינ סלָאמַאד ןױש טָאה ןיציבר יד .ןליױק
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 טָאה לירחע 'ר .טרעפטנעעג טשינ טָאה רע רעבָא ,שמש םעד ןפורעג

 ואוו ,ןדיי הלַאװעג .הדע ןייז ןכוז טזָאלעג ךיז ןוא ןקעטש םעד ןענופעג
 רעטנוא דרע יד .לוק ךעלרעמָאי ַא טימ ןגירשעג רע טָאה -- !ריא טנעז

 טכַא ןייק ןָאטעג טשינ טָאה בר רעד רעבָא ,סייה ןעװעג זיא טירט יד

 תוער תוחור טימ לופ ןעוועג זיא םוקמ סָאד .רעטייוו ןעגנַאגעג זיא ןוא
 עקילייה טימ ןוא קָאטש ןייז טימ ןבירטעגּפָא ייז טָאה רע רעבָא ,םיבלכ ןוא
 רעד ןעװעג לָאמַא זיא'ס ואוו ץַאלּפ םעד וצ ןעמוקעגוצ זיא רע .תומש
 רעד .קילב ןייז רַאּפ טקעלּפטנַא ךיז טָאה דליב קילױרג ַא ןוא קרַאמ

 םלוע ןַא .ןליוק ענעשָאלרַאפ ,שַא ,עטָאלב טימ לופ ןעוועג זיא קרַאמ

 ןיא ןעקנוזעגנייא ,ץכעזימעג ַא ןיא טצנַאטעג ןבָאה ןשטנעמ עטעקַאנ
 ןיא .ןעלסקַא יד זיב רעװ ףדנעל יד זיב רעװ ,ינק יד זיב רעװ -- שוּפיע

 ךיז טָאה רע ןוא טייליענעי ןענעזס זַא טנכערעג בר רעד טָאה בױהנָא
 סָאװ ןכורּפש ןוא םיקוסּפ ערעדנַא ןוא םעונ יהיו ןגָאז וצ טיירגעג ןיוש
 ןענייז סָאד זַא טנעקרעד רעבָא רע טָאה ונ .ארחא ארטס יד ןבײרטרַאפ
 םעד ןָא טגָאמרעד ךיז בר רעד טָאה סציא טשרע .טײל-טָאטש ענייז

 ךיז טָאה יירשעג קיטכרָאפ ַא ןוא .לַאב םעד ןיא ןוא רָאטקָאד רעװעקָארק
 .לעק סלרזוע 'ר ןופ ןסירעגסױרַא

 ןעגנַאפעג טנעז ריא -- ןָאטעג ליה ַא רע טָאה --- !ןדיי ,דלַאוװעג --
 !שפנ סָאד ליצמ טייז !ךייא טעװעטַאר !ןטש ןופ ץענ רעד ןיא

 יז ןענייז ױוזַא ןוא טײל יד ןופ רעפייא רעד ןעוועג זיא סיורג ױזַא

 טשינ בר םעד ןבָאה ייז זַא ,החמשיץרַאװש רעד ןיא ןָאטעגנײרַא ןעוועג
 רעטיו ןבָאה ייז .דייר ענייז וצ ץרַאה ןייק ןָאטעג טשינ ןוא ןעזעג
 ןבָאה ערעדנַא .שערפ יװ מוז ןיא ןעגנורּפשעג ןענייז לייט .טצנַאטעג
 עטעטנעּפעג יװ טרעּפיהעג ןבָאה ערעדנַא ךָאנ .ןעגנַאלש יװ ןפרָאװעג ךיז
 ,ןטסירב עטזױלבטנַא טימ ,סעקּפָאק ןָא ןעוועג ןענייז תובקנ יד .רענעה

 דױמ ַא .תעגושמ ןופ יװ ,טגיוועג ךיז .טנייוװעג ,טכַאלעג ןבָאה יז ןוא
 .סיוש רעד וצ טּפעלשעג םיא ,תואּפ יד ייב רוחב"הבישי ַא ןטלַאהעג טָאה
 רוחב ןייא .דרָאב רעד ייב ליבסנַאמ ןדמערפ ַא ןסירעג טָאה השא ןַא
 ןוא םינקז יד .דרעפ ַא ףיוא ,לידכהל .יװ ןרעדנַא ןפיוא ןטירעג זיא
 ןעוועג זיא'ס ןוא ןדלַאה םוצ זיב עריימ רעד ןיא טקעטשעג ןבָאה תונקז
 ,ןעגנַאגעגסױא ןוש ןענייז ייז רעדָא ךָאנ ןבעל ייז יצ ןענעקרעד וצ רעװש
 טּפַאּפרָאפ -- דרעב עלַא ,טרימשרַאפ ןעוועג ןענייז רעמינּפ עלַא םירָאװ
 ןדױמ יד ןופ רָאה יד .סור ןוא םיילש טימ טקיניירמוארַאפ םיפוג עלַא
 סנעמעלַא .רענרעה יװ טלעטשעגפיוא ,סענַאטלָאק לטייא ןרָאװעג ןענייז

 טיירדעגרעביא רָאג רעדָא ,טלַאבעגסױרַא ,טזיילגרַאפ ןעוועג ןענייז ןגיוא
 ַא יװ ןעװעג זיא ןעגנוזעג ןבָאה ייז סָאװ גנַאזעג סָאד .הּפכנ ןיא יװ

 .בלַאק ןָאמ ַא ןופ ץנעקולשעג סָאד .ץעק ןופ ןעקוַאימ ַא ,ןגנַאלש ןופ ןּפיש
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 סָאד זיא ,סעגיס יד ןעזצ ןוא ץכעקעלבעג סָאד ןרעה ןזיולב םעד ןֹופ

 :סקַאװ יװ ןעגנַאגעצ ץרַאה
 -עג גנַאל ױזַא טָאה רע .דימ ןרָאװעג טשינ בר רעד רעבָא זיא ,ונ

 עקילײה טגָאזעג ןוא רסומ ,הרותיירבד יײז וצ טדערעג ,טייל יד טקעװ

 םעד ןופ ןסירעגפיוא ךיז ןוא ךיז וצ ןעמוקעג ןענעז עקינייא זיב ,םיקוסּפ
 ןבָאה ייז .ערעדנַא ןרעטנימ ןעמונעג יי ןבָאה דלַאב .שינעדנעלברַאפ

 רעיײז ןוא טײקטעקַאנ רעיײז ןעזרעד ןוא ףָאלש ַא ןופ יװ טכַאװעגפיוא
 ,ןוויה טיט םעד ןיא ףיט ןיירַא טַאהעג ןיש ןענייז ײז תמחמ .תולפש
 טָאה בר רעד .ןסײרסױרַא ךיז ןופרעד טנָאקעג דלַאב טשינ יז ןבָאה
 -סױרַא טָאה רענעי ןוא תיבה-לעב ןטשרע םעד ןפלָאהעג ןקעטש םעד טימ
 ןרעטשנגרָאמ רעד זיב .ןטירד ַא רערעדנַא רעד ןוא ,ןרעדנַא ןַא ןגיוצעג
 ײז .ךיז וצ ןעמוקעג טַאהעג ןיוש טייל בור'ס ןענייז ןעגנַאגעגפיוא זיא
 סָאװ עטפעלּפעג טקוקעג ןוא טסימ סעּפוק יד ןשיוצ ןענַאטשעג ןענייז

 ןעוועג זיא סיורג ױזַא ןוא ,טָאטש רעד ןופ ןֹוא יז ןופ ןרָאװעג זיא'ס
 זיא'ס ןעוו טשרע .ןגיוושעג גנַאל ןבָאה עלַא זַא ,גנוניוטש ןוא רעצ רעייז
 טימ קינױמש-חמי רעד יװ ןוא ןמָאלרַאפ זיא ָאד סָאװ רָאלק ןרָאװעג יז
 םוצ טכַאמעג ןוא עטָאלב רעד ןיא טּפעלשעגנייַא יז טָאה םיצל תכ ןייז
 ןיברוט טייצ .ןעמעלַא ןופ ןסירעגסױרַא ןייוועג רעטיב ַא ךיז טָאה ,רַאנ
 יןעמונרַאפ טשינ ןייוועג ַא ױזַא ךָאנ ןעמ טָאה ,הליהק ַא זיא

 ואװ -- ןגירשעג תולותב יד ןבָאה -- !ןדנ רעזדנוא זיא ואו --
 -עזדנוא ןענעז ואוו 1 גנוריצ רעזדנוא זיא ואוו ? ךעלדנער ערעזדנוא ןענעז

 וסענַאּפעצרַאמ יד ,עלדנַאמ יד ,ןייװ רעד זיא ואו !?םישובלמ ער
 טעקַאנ ןענַאטשעג זיא טָאטש יד .הּפשַא ןרָאװעג זיא ץלַא ןופ רעבָא
 ,םיצרש ןוא טיוק ,םירעוו ןוא טיילפמוא טימ לופ בשומ ַא ןיא ,זיולב ןוא
 ןבָאה טייל עגנירג יד סָאד ,טקוקעגסיוא עלַא ןבָאה טזָאלרָאװדַאפ ױזַא
 סגרעדנַא םעד םיוא רענייא טעּפשעג ןוא טסגנַא רעייז ןסעגרַאפ לייוו ַא
 .ןשינעעזרַאפ יװ טמירקרַאפ ןעוועג עלַא ענייז יז םירָאװ ,הנושמ-הרוצ
 ןוא רעפיצעגמוא טצעזַאב טַאהעג ךיז ןבָאה ןדיימ יד ןופ ּפעק יד ןיא
 ,םינקז יװ טלצנורעג ןוא יורג ןרָאװעג ןענייז טיילעגנוי יד .זיימרעדעלפ

 רעד ןגעלעג זיא ןטימ ןיא .ס'ננימ-רב יװ לעג ןעוועג ןענייז םינקז יד
 זיא ױזַא א ,רעצ ןופ המשנ יד טכיוהעגסיוא טָאה סָאװ ,תמ רעד ןקז
 .הּפרח ןופ טור ,ןוז יד ןעגנַאגעגפיוא הנחמ רעכעלמייהמוא רעד רעביא

 ענייז רעבָא ,ןפורעג רענייא טָאה --- !העירק ןסייר רימָאל ,ןדיי --
 סָאװ ןעועג טשינ זיא'ס לייװ ,רעטכעלעג טקעװועד ןבָאה רעטרעװ
 ,ןסייר וצ

 ,העבייוו יד טגָאלקעג ןבָאה --- !ייברַאפ ןענייז רימ ,רעטסעווש --
 ,סרעטומ-גָאלק יד
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 ַא ןעגנַאגרַאפ ךיז זיא -- !ןעקנערט ךיז ךייט םוצ ןייג רימָאל --
 !טױט רעד רעסעב זיא ,ןבעל ַאזַא רעדייא -- דיומ

 ַא טיהצע'עג טָאה -- !ןעלטרַאג יד ףיוא ןעגנעהפיוא ךיז רימָאל --

 .רוחב-הבישי
 הלגע-לעב ַא טלירבעג טָאה -- ןדמש עלַא ךיז רימָאל ,רעדירב --

 ייס יװ ייס ןריולרַאּפ ןענייז רימ --
 ל'רזוע 'ר טָאה -- :ּפָארַא ןעניז ןופ םולשו סח טנעז ריא ,ןדיי --

 ריא .טעּפש וצ טשינ לָאמנײק זיאס .ןדיי .הבושת טוט -- ןפורעג
 ןיב ךיא .דלוש ןיימ ץלַא זיא'ס רעבָא ,טלכיורטשעג ןרָאװעג ךעבענ טנעז

 סנעמעלא .הרבע עצנַאג יד רימ ףױא םענ ךיא !ךיא ,ךיא ,קידלוש

 .י.!ןייר סױרַא טעװ ריא ןוא הרּפכ רעייא ןייז לעװ ךיא .תורבע
 -- ןדמל ַא טשימעגניירַא ךיז טָאה -- !ריא טדער סָאװ ,יבר --

 !הלילח !ּפָאק ןרשכ רעיא ףיוא תונוווע ליפוזַא
 טרָאטעג טשינ בָאה ךיא .סעצײלּפ עטיירב בָאה'כ .קסע ןייד טשינ --

 .הפילק ַא זיא'ס זַא ןעז טפרַאדַאב דלַאב בָאה'כ .ןַאמש רעד וצ ץזָאלוצ
 ןעשזדנָאלב ,דנילב זיא ךוטסַאּפ רעד זַא ןוא דיי ,דנילב ןעוועג ןיב'כ

 ףיוא ןלַאפ סעו החכות עצנַאג יד .דלוש ןיימ ,דלוש ןיימ זיא'ס ףָאש יד

 ...!ןקעטש םעד טרעװ ןיב'כ .טנידרַאפ רשכ סע בָאה'כ .וימ
 ןבָאה רימ !ןייג רימ ןלָאז ואװ !ןָאט רימ ןלָאז סָאװ ,יבר --

 יײװ .לױה ןוא טעקַאנ ןעניז רימ .דנַאװעגטעב ןייק ,רעזייה ןייק טשינ
 !תומשנ ערעזדנוא וצ ייװ ןוא םיפוג ערעזדנוא וצ ייוװ !זדנוא ןיא

 דרעל'םוע ערעזדנוא ןענעז ואו -- !רעדניק יד !רעדניק יד --
 !דלַאװעג ,יוא -- ךעלבייוו עגנוי יד ןעגנַאגרַאפ גנילצולּפ ךיז ןענעז --

 להק ַא ןָאק גנַאל יװ רעבָא .רעמָאיעג סָאד טרעיודעג טָאה גנַאל
 ריא וצ ,שַא ריא וצ ,הברוח ריא ֹוצ קעװַא זיא עמַאמ עדעי !ןגָאלק
 סָאװ תוקונית יד .ךעלעדנייב עט'פרשירַאפ עדיא וצ ,לגיװ טליוקרַאפ
 הוואת רעד רַאפ טלָאצַאב ןבָאה דניז ןופ םעט םעד טכוזרַאפ טשינ ןבָאה
 -עג ךיז ןבָאה סעמַאמ יד .בושי םעד טּפַאכעגמורַא טָאה סָאװ דלָאג וצ
 -פיונוצ טָאה ןרבק רעד .ןעלּפעק ,ךעלסיפ ,ךעלטנעה ןבילקעג ןוא ןגיוב

 טָאה טָאטש עבלַאה ַא .םלוע-תיב ןפיוא ןבָארגַאב ןוא תומצע יד ןעמונעג
 תמהמ ,ןטסַאפ טצעזעג ךיז טָאה טָאטש עצנַאג יד .העבש טצעועג ךיז
 .ךױר ץטימ קעװַא זיא גרַאװנסע סָאדלַא

 ךיז ןבָאה וענַאי ןופ טײל יד ןעוו .םינמחר ינב ןדיי ןעניז ,ונ

 ,םישובלמ ןעמונעגפיונוצ ייז ןבָאה ,שינעפיױלרַאפ םעד ןופ טסואוורעד

 ןענייז סָאװ ןכַאז ײלרעלַא ןוא סעפעג ךױא יװ ,זעק ,טיורב ,טנַאוװעגטעב
 ןדיײידלַאװ .םיפרשנ יד וצ טקישעג ןוא טײקשיטַאבעלַאב ןיא קיטיונ
 עלַא .תונכשמ ןָא טלעג טגרָאבעג טָאה ריבג ַא ,ץליהעג טריפעגנָא ןבָאה
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 ַא ןָאט געמ'מ זַא טנ'קסּפיעג טָאה ל'רחע 'ר .ןעיוב טלעטשעג ךיז ןבָאה
 ויאס :ןעשעג זיא סנ ַא .שפנ הוקיּפ זיא'ס לייװ ,תולבא ןיא הכאלמ
 ןבָאה לָאמנייק .דניל ןבילבעג זיא ןסיורד רעד .יינש ןייק ןלַאּפעגנָא טשינ
 טיובעג טָאה'מ .סיילפ ַאזַא ןזיװעגסױרַא טשינ טייל רעניברוט-ןיילק יד

 ןבָאה רעבייו .םיליהת טגָאזעג ןוא ךלַאק טשימעג טָאה'מ ,טנוװַאדעג ןוא
 ענייפ .רענייטש ןגָארטעג ןבָאה ךעלדיימ .טײלסנַאמ ןופ טעברַא יד ןָאטעג
 רעפרעד יד ןופ םירעיוּפ יד .ןדנעל יִד ףיוא קעז טרוגעגנָא ןבָאה טייל

 סעטַאכ יד ןיא ןעמונעגניירַא ןבָאה יז ןוא ךָארב רעד ןופ טרעהעג ןבָאה
 ,טיורק ,עשַאק ,ץלָאה טקישעגנײרַא ןבָאה םיצירּפ יד .עפַאלש ןוא עטלַא יד
 ןבָאה ייז ןוא סּפָאשיב ןוא םיחלג ןרָאפעגנָא ןענייז ןילבול ןופ .סעלעביצ

 ןָאטעגנָא טָאה ץימע זַא ןעװעג דשוח ןבָאה ייז לייוו ,תודע טגערפעגסיוא

 ,םיבתכנ עלַא ןגיוב ַא ףיוא ןבירשרַאפ טָאה רָאסעסַא רעד ןעוו .ףושיכ ַא
 וצ קעװַא זיא'מ .סרעכַאמנצנוק םעד לדָאה ןיא טנָאמרעד ךיז ןעמ טָאה

 טשינ טָאה'מ רעבָא ,הברוח ריא ןענַאטשעג לָאמַא זיא'ס ואוו לגרעב םעד
 רעד ןייז טלָאזעג טָאה'ס ואוו טרָאד .הריד ןייק ןיפ רכז ןייק ןענופעג

 ןוא ןעניּפש טניּפשעג ןבָאה'ס .טיורקמוא ןסקאוועג ךיוה זיא ,טנעמַאדנופ
 .רעיוכט ַא ןעקנוטשעג טָאה'ס

 ןוא תיליל ןעוועג זיא לדָאה יד זַא ןעמונַאב טייל יד ןבָאה סלָאמַאד

 םירמוכ יד .םוקמ םעד ןיא ןעמוקעג רבדילעב רעד זיא ריא בילוצ זַא

 -סיוארַאפ ןוא טימלציעג ךיז ןבַאה יז ןוא טפילברַאפ ךיליירג ןרָאװעג ןענעז
 -עגקעװַא יז ןענייז ךָאנרעד .המח"יוקיל ַא ןוא גנַאגרעטנוא ןַא טגָאזעג
 רטפנ זיא רע .טפַאלשרַאפ ןרָאװעג ךָאנרעד דלַאב זיא לרזוע 'ר .ןטיר

 רעד טימ טלייאעג ךיז טָאה אשידק הרבח .ירפרעדניא גָאטיירפ ןרָאװעג

 .רבקה טוביח ןייק טשינ טדייל ,תבש ברע רבקנ טרעוו'ס רעװ םירָאװ היוול
 םעד ןיא טלקיוועגנייא םיא טָאה'מ .ןידכו תדכ ןעוועג רהטמ םיא טָאה'מ
 טָאה דיגמ רעד .ןרָאי עגנַאל טנװַאדעג רע טָאה םיא ןיא סָאװ ,תילט
 ט'רעצַאב ןעװעג ןענייז טייל יד לואוו יװ .דּפסה ַא םיא ףױא טגָאזעג
 ךָאנ טָאה ,תוקזיה ענייז ןוא עטױט ענייז ףיוא טנייװעג טָאה רעדעי ןוא
 טמרישַאב טָאה סָאװ ,ל'רווע 'ר שודק םעד ןעניײװַאב וצ ןרערט טקעלקעג

 ףױא עלקה ףכ ןופ ןוא טלעװ רעד ףיױא גנודנעלרַאּפ ןופ הדע ןייז

 ,טלעוו רענעי
 שי: א

 יד .טלַא ןרָאװעג ןענייז עגנוי יד .ןסקַאװעגסיױא זיא טָאטש עיינ ַא
 ךיז ןבָאה ןימלע'תיב ןפיוא ךעלגרעב יד .ןברָאטשעגסױא ןענייז עטלַא

 טייטש השעמ יד רעבָא .ןעקנוזעגנייא ןענעז תובצמ יד .טשטַאלּפעגסױא

 ןייא .תודע ע'רשכ ןופ טע'מתחיעג .טעמרַאּפ ףיוא טניט .סקנּפ ןיא ןבירשעג
 לָאמגײק רעמ ךיז טָאה טלעג וצ טסול יד :טַאהעג ףַארט רעד טָאה הלועּפ

102 



 םינצבק ןבילבעג ןענייז טײל יד .ןיברוטיןילק וצ טרעקעגמוא טשינ
 ןיא דלָאג ,ןיברוט-ןיילק ןיא ףירט זיא לדנער ַא .סיואירוד ןייאירוד

 ךיז טסייה ןוא רעסיײרַאב ַא זיא רעדיינש ַא רעדָא רעטסוש ַא ןעװו .ריזח
 ריד רע טעװ ,רָאטקָאד רעװעקַארק םוצ ייג :םיא ןעמ טגָאז ,ןלָאצרעביא
 .ךעלדנער ןפיוה ַא ןטישנָא

 ,דימת רנ ַא טנערב'ס ןוא להוא ןָא טייטש רבק סלרזוע 'ר ףיוא ןוא

 ...המשנ עקילייה סלרזוע 'ר -- לכעד ןפיוא טכַאװ ביוט עסייוו ַא
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 החמשב ןייז ףראד'מ

 א
 דָאמָאק שינייב 'ר טָאה ,םענוב ,ןוז ןטירד םעד ןופ היוול רעד ךָאנ

 םיא זיא'ס .רעדניק עקנַארק ענייז רַאפ ןייז ללּפתמ טרעהעגפיוא רעוואר
 ןבָאה ירד עלַא ןוא ,רעטכעט ייװצ ןוא ןוז ןייא ךָאנ ןבילבעג טַאהעג
 ןיא ןיבר םוצ ןסײרנײרַא ךיז טגעלפ ןיציבר יד .טולב טימ ןגיּפשעג
 טסיײר רע יאמלה .טגיױוש רע סָאװרַאפ םיא ףיוא ןעיירש ,דחוימ רדח
 :טרעמָאיעג ןוא ןטסיופ יײוצ ןביוהעגפיוא טָאה יז .ןטלעוו ןייא טשינ
 זתובא תוכז ענייד ןענייז ואװ ז הליפת ןייד זיא ואו ?הרות ןייד זיא ואוו
 ןיא רעטָאפ רעד ,ריד ןֹופ רע ליװ סָאװ !םיתינעת ענייד ןענייז ואוו
 ריא ןיא !ןרָאצמירג ןצנַאג םעד ריד ףיוא סיוא רע טסיג סָאװ ?למיה

 ףיוא ןפרַאװעג ןוא רפס ַא ןַאטעג פַאכ ַא לַאמנייא ןיציבר יד טָאה רעצ
 טָאה רע .טייהרעקידנגייווש ןביוהעגפיוא סע טָאה שינייב 'ר .דרע רעד
 :רעפטנַע ןייא טַאהעג לָאמעלַא

 !ךַאמעג ךימ זָאל --
 ,רָאי קיצפופ יד טנַאּפשעגרעביא טַאהעג טשינ ךָאנ טָאה יבר רעד

 ןרָאװעג זיא --- ןלייצוצרעביא רָאה עדעי ,רעטיש -- לדרעב סָאד רעבָא
 יד .ןגױבעגסיױא ךיז טָאה טלַאטשעג עכױה יד .ןקז ַא יב יװ סםייװ
 יבר רעד .ּפעק סנעמעלַא רעביא ןוא ףרַאש טקוקעג ןבָאה ןגיוא עצרַאװש
 רעבירַא ןענייז ןכָאװ .שיט ןריפ ןוא הרות תבש ןגָאז טרעהעגפיוא טָאה
 ןעמוקעג ןענייז םידיסח .שרדמ-תיב ןיא ןזיוועג טשינ ךיז טָאה רע ןוא
 .ןענעגעזעג ךיז טשינ ,ןעמענ-םולש טנָאקעג ןבָאה ייז טשינ ןוא ןרָאפ וצ
 ןַא טימ ןגיושעג ,ריט רעטלטײקרַאפ ַא רעטניה ןסעזעג זיא יבר רעד
 -גנירעה-טימ-הלח יד ,םלוע רעכעלנייוועג רעד .שינעגייוושליטש ןדָאלעגנָא

 יב ןבילבעג ןוא םייבר ערעדנַא וצ ןרָאּפעצ ךיז זייווכעלסיב ןענייז ,ןדיי
 ןעװ .םיחקּפ יד ,םיברוקמ יד ,םידיסח עטלַא יד רָאנ ןענעז ווָארַאמָאק
 רעד זיא ,ץרוטש-טולב ַא ךָאנ ןעגנַאגעגסױא זיא ,עטסגניא יד ,על'הקבר
 טָאה רע .הטימ רעד ןָאנ ןליא ריפ ןעגנַאגעגכָאנ טשינ וליפא יבר
 ןוא רדח ןייז ןיא ןדָאל םעד ןכַאמרַאפ ,שמשמ םעד .רודגיבַא ןסייהעג
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 ,טינשסיוא ןַא טַאהעג טָאה ןדָאל רעד .טכַאמעגפיוא טשינ רעמ םיא טָאהימ
 טָאה ,ץרַאה ןכרוד ןיירַא זיא סָאװ ןייש רעּפַאנק רעד ייב ןוא ,ץרַאה ַא
 ןפיא טנרעלעג טשינ רעמ טָאה רע .םירפס ןיא טקוקעגנײרַא יבר רעד
 רע טָאה גױא ןייא .טרָאד שימ ַא ,ָאד שימ ַא ,טרעטעלבעג רָאנ ,לוק
 ,רעטעלב יד רעביא ץעגרע טלעטשעגנָא רע טָאה ערעדנַא סָאד ,ןטלַאהעגוצ

 ןגױב ַא טקורעגוצ ןוא ןעּפ ַא ןעקנוטעגנייא טָאה רע .טנעװ יד רעביא
 ןיא קַאבַאט ןָאטעגנײרַא טָאה רע .ןבירשעג טשינ טָאה רע רָאנ ,ריּפַאּפ
 -עגניירַא טָאה'מ .טרעכיוררַאפ טשינ טָאה רע רָאנ ,קוביצ-עקלויל םעד

 ,ןמיס ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס רָאנ ,לָאמטכַאנ ,ןסײבנָא ן'יבר םעד ןגָארט
 .םישדח .ןכָאװ רעבירַא ןענעז ױזַא .ןעועג םעוט סעּפע טָאה רע זַא

 .שרדמ"תיב ןיא ןזיװַאב ךיז יבר רעד טָאה גָאטײב רעמוז לָאמניײא
 ,טײל עטלַא רָאּפ ַא .טנרעלעג ןבָאה טיילעגניי ןוא םירוחב עכעלטע
 ןעזעג טַאהעג טשינ גנַאל ױזַא ןיוש טָאה'מ .ט'הקבדיעג ךיז ןבָאה ,טיבשוי
 ַא ןָאטעג טָאה יבר רעד ןלַאפַאב ןעמעלַא זיא דחפ ַא זַא ,ןיבר םעד
 :טגערפעג ,רעהַא זײרּפש ַא ,ןיהַא ןַאּפש

 1רעוװָאסירָאּפ השמ םהרבא 'ר זיא ואוו --
 טָאה סָאװ ןַאמרעגנוי ַא טרעפטנעעג טָאה -- עיצנַאטס רעד ףיוא --

 .ןושליס ןריואוועגנָא טשינ ךָאנ
 .םיא ףור ,לחומ ייז --
 ,יבר ,ָאי --
 רעד ןיא ן'השמ םהרבא 'ר וצ קעװַא ךיילג זיא ןַאמרעגנוי רעד

 טייהרעדנילב ,ןכַאפ"םירפס יד וצ ןעגנַאגעגוצ זיא יבר רעד  .אינסכא
 .טלעטשעגנירַא קירוצ ,ןטימניא קילב ַא ןָאטעג ,רפס ַא ןגױצעגסױרַא
 תילט ןגנַאל ןטימ ,קילחט ןטלקעהעצ ַא ןיא ןענַאטשעג יא יבר רעד

 טימ ,ףױרַא טקוררַאפ קידָאּפס רעד ,ןקָאז עסייוו ,ןזיוה עצרוק ןיא ,ןטק
 ןרָאװעג זיא שרדמ"תיב ןיא .ןעמערב ענעגױצרַאפ ןוא תואּפ עטזָאלעצ
 -עמושז סָאד ןוא סַאפטנַאה ןופ ןפירט סָאד טרעהעג טָאה'מ זַא ,ליטש ױזַא

 עגנַאל יד טימ רעגיז רעד .סערבַאלעדנַאק יד םורַא ןגילפ ןופ שינ
 ןעמונעג ךיז טָאה טַאלברעפיצ ןפיױא ןעמיורגלימ יד טימ ןוא ןעלטייק

 -עגניירַא ןבָאה רעטסנעפ ענעפָא יד ךרוד .יירד ןעגנילקסיוא ןוא ןקערק
 רעשטיווצעג סָאד טרעהעג ךיז טָאה'ס ןוא דָאס ןופ רעמייבטסביוא יד טקוק
 ;ענױזַא ךעלעציּפ טרעטיצעג ןבָאה ביוטש ןלייז עמורק יד ןיא .לגייפ ןופ
 ןבָאה ייז .תוינחור ןייק טשינ ךָאנ ןוא תוימשג שינ ןיוש ןענעז סָאװ

 -עגוצ לָאמַא טימ טָאה יבר רעד .ןגיובנגער ןופ ןרילָאק יד ןגָאלשעגּפָא
 ןענרעל ןבױהעגנָא טָאה ןוא רדח ןופ םױרַא טשרע זיא סָאװ לגניי ַא ןמור
 .ךיז רַאפ ארמג טָאלב ַא

 זַאה ,וטסייה יװ --
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 .השמ --
 זהשמ ,וטסנרעל סָאװ --

 .אמק אבב --
 זקרּפ רעסָאװ --
 -- -- הרּפה תא חגנש רוש --
 !שטייט רעד זיא סָאװ --
 יּוק ַא ןסיוטשעג טָאה סקָא ןַא --
 .שטאל ןטימ ןָאטעג עּפוט ַא טָאה יבר רעד
 טָאה סטכעלש רעסָאװ !וק יד ןסיוטשעג סקָא רעד טָאה סָאװרַאפ --

 זןָאטעג םיא יז
 .לכש יַאק ישינ טָאה סקָא ןַא --
 ...לבש ךָאד טָאה סקָא םעד ןפַאשַאב טָאה סָאװ רעד רעבָא --
 טָאה יבר רעד .ןרעפטנע וצ סָאװ טסואװעג טשינ טָאה לגניי סָאד

 יקַאב ןיא ּפינק ַא ןָאטעג םיא
 .ןרעל ,ונ --

 .רדח ןיא ךיז וצ קעװַא קירוצ זיא רע ןוא
 גנוי ַא טימ לשטנעמ ןיילק ַא :ןעמוקעג דלַאב זיא השמ םהרבא 'ר

 ,לטרַאג רעבָארג ַא ,ליד ןויב עציּפושז ַא ,תואּפ"ןוא-דרַאב עסייוו ,םינּפ
 זיא עקלומרַאי רעד רעביא .ינק יד זיב קוביצ-עקלויל ַא ,ךָאמ יװ ןירג

 טַאהעג טָאה השמ םהרבא 'ר .עקנעד רעכיוה ַא טימ לטיה ַא ןסעזעג םורק
 -עג רע טָאה תירחש .ךעלקיטש עקיד'ארבתסמ אכּפיא ענייז טימ םש ַא
 ןופ ןעמוקעג ןענייז ערעדנַא יװ םעדכָאנ גנַאל --- החנמ ,טכַאנרַאפ טנװַאד
 ןפָאלשעג רע זיא ירדנילכ וצ ,םיליהת טגָאזעג רע טָאה םירוּפ .בירעמ

 טָאה'מ .תוצק טנרעלעג רע טָאה ,רדס םייב ןסעזעג ןענייז ןדיי ןעוו חסּפ
 ַא יב ןענואוועג קירעברַאה ַא ןיא טָאה רע זַא ,םיא ןגעװ טלייצרעד
 וצ עיסעצנָאק ַא ןבעגעג רַאפרעד םיא טָאה רענעי ןוא ךַאש ַא לַארענעג
 םהרבא 'ר .בייו'ס ןעוועג זיא עט'רחוס יד ,ןפנַארב-לָאּפָאנָאמ ןפיוקרַאפ
 השמ םהרבא 'ר .םייה רעד ןיא יװ ווָארַאמָאק ןיא ןסעזעג רעמ זיא השמ
 .יניס גרַאב ןרעטנוא ןייטש יװ זיא ווָארַאמָאק ןיא ןציז זַא ,ןגָאז וצ טגעלפ
 ווָארַאמָאק ןיא זַא ,טלטרעוועג ךיז טָאה רע .טרעטייל ןילַא ריװַא רעד
 שרדמ"תיב ןיא ןרעגלַאװ וצ ךיז גונעג זיא'ס .ןענרעל טשינ ןעמ ףרַאד
 םידיסח .רעכעלזָאנ יד ךרוד הרות יד ןייא-טמעטָא'מ .קנַאב ַא ףיױא
 .ואולמו םלוע ן'השמ םהרבא 'ר ןופ טלַאה יבר רעד זַא ,טסואוועג ןבָאה
 םייב .הצע ןַא םיא טימ ךיז טלַאה רע .תודוס םיא טימ טסעומש רע
 ליפיוו ,ןגעוטסעדנופ .רעטשרע רעד ןסעזעג השמ םהרבא 'ר זיא שיט
 ךיז רע טָאה ,ן'יבר םוצ ןײגניירַא טפרַאדעג טָאה השמ םהרבא 'ר לָאמ
 -רַאפ ,טנעה יד ןשַאװעג טָאה רע .קענש ַא ןַאמרעגנוי ַא יװ טיירגעגוצ
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 רע ,דרָאב יד טעלגעגסיוא ,תואּפ יד טלזיירקעגוצ ,עטָאּפַאק יד טלּפענק

 על'הקבר טייצ .ומיחרו וליחדב :קידצ ַא וצ ןעמוק ףרַאד'מ יװ ןײרַא זיא
 סָאד ןוא ן'השמ םהרבא 'ר ךָאנ טקישעג טשינ יבר רעד טָאה ,קעװַא זיא
 ןיא טזָאלעגנײרַא ךיז טָאה יבר רעד ףיט יװ ןכיײצ ַא ןעװעג זיא ץילַא
 ,ךיש עבלַאה יד טימ טרַאשעג טשינ השמ םהרבא 'ר טָאה טציא .תובצע
 ַא רע זיא לעװש ס'ניבר ןפױא .ןפָאלעגרעטנוא שממ רָאנ ,לָאמעלַא יװ
 טשיװעגּפָא ,םעזוב םייב ,לּפַאק םייב ןָאטעג ּפַאט ַא ,ןייטש ןבילבעג לייױו

 עניילק טימ ןײרַא רע זיא ךָאנרעד .עלײשטַאפ רעד טימ ןרעטש םעד
 רע .ןדָאל ןבלַאה ַא טרַאּפשעגפױא טַאהעג טָאה יבר רעד .ךעלעטירט

 -יורעג ןוא ןענעלנָא ענרענייב יד טימ לוטש-רעטָאפ רעד ףיוא ןסעזעג זיא
 זיא'ס ןוא ייט זָאלג בלַאה ַא ןענַאטשעג זיא שיט ןפיוא .עקלויל יד טרעב

 .הגרדמ רעד ןיא ןירַא קירוצ ,םינּפַא ,זיא יבר רעד .עלעצעלּפ ַא ןגעלעג
 .טגָאזעג השמ םהרבא 'ר טָאה -- ךיא ןיב ָאד ,יבר --
 .ךיד ץעז .עז'כ --
 ,חוכ רשיי --
 טגײלעגפױרַא טָאה רע .טגָאזעג טשינרָאג יבר רעד טָאה לײװ ַא

 לגענ עסַאלב יד ןיא טקוקעגנייא ךיז ,טנַאה עלָאמש ַא שיט דנַאר ןפיוא
 :ןפורעגנָא ךיז רע טָאה ךָאנרעד .רעגניפ עגנַאל יד ןופ

 ,טכעלש זיא'ס ,השמ םהרבא --
 זטכעלש זיא סָאװ --
 .טסניימ וד יװ רעגרע זיא'ס ,השמ םהרבא --
 .שירעגילק טגערפעג השמ 'ר טָאה -- ז רעגרע ױזַא ןייז ןָאק סָאװ --
 ןיד תיל זיא'ס .טכערעג ןעניז םיסרוקיּפַא יד ,השמ םהרבא --

 : ...ןייד תילו

 עפרַאש ןיבר ןופ ןרעה וצ טניואוועג ןעועג זיא השמ םהרבא 'ר
 לש ונובר םעד טנישעג טשינ וליפַא ןעמ טָאה וָארַאמָאק ןיא .םירוביד
 .הריפכ זיא שרעדנַא סעּפע רָאג ןוא ןגָאזנײרַא זיא ךַאז ןייא רעבָא .םלוע
 ןבױהעגנָא םיא ןבָאה ינק יד .סיײװ ןרָאװעג זיא השמ םהרבא 'ר
 .ןעלכיורטש

 ן{טלעוװ יד טריפ ,יבר ,עשז רעװ --
 .טשינ טריפ'מ --
 זטרָאפ --
 !ם"דהל --

 1 טראפ טרָאפ --
 .טסימ לגרעב ַא --

 1 טסימ'ס ןעמונעג ךיז טָאה ואוו ---
 ,הנושאר הביס יד זיא סָאד --

 ןֵחְד



 -טנע סעּפע טלָאװעג טָאה רע .טלַאק ןרָאװעג זיא ן'השמ םהרבא 'ר
 ןופ טדער'ס הנ .טפָאטשרַאפ ןרָאװעג םיא ןענייז תונעט יד רָאנ ,ןרעפ
 ַא ןעװעג םיא זיא ןגעװטסעדנופ .טכַארטעג רע טָאה ,רעצ רעד םיא
 .ןענָאק ךיוא יבר רעד ףרַאד ,טנָאקעג טָאה בויא סָאװ .אלּפ

 טגערפעג השמ םהרבא 'ר טָאה -- ! ןָאט ןעמ ףרַאד ,יבר ,סָאװ ,זיא --
 ,לוק קירעזייה ַא טימ

 .הרז הדובע יד ןעניד ףרַאד'מ --
 .ןלַאפוצמוא טשינ שיט גערב םייב טּפַאכעגנָא ךיז טָאה השמ םהרבא יד
 םיא טָאה'ס ןוא טגערפעגרעביא רע טָאה --  !הרז הדובע רעסָאװ

 .דייוועגניא ןיא ןעמירג ןעמונעג
 .ךַאל ןצרוק ַא ןָאטעג טָאה יבר רעד
 םירפוכ יד דלַאב יװ .תלג םוצ טשינ ךיד קישיכ .טשינ רעטיצ --

 טָאה רע 1 ןע'מהרבא ןוא ן'חרת ןשיוװצ קוליח רעד זיא סָאװ ,טכערעג ןענייז
 טָאה ,שּפיט רעד ,חרת ,רעמ טשינ .ץעג ַאזַא רע ןוא ץעג ַאזַא טנידעג

 יװ ,זיא .רעפעשַאב ַא -- םהרבא ןוא ,םייל קיטש ַא טכַארטעגסױא ךיז
 ףרַאד רקש ַא וליּפַא .ןטכַארטסױא ןענָאק ןעמ ףרַאד ,סיוא טכַארטימ דלַאב
 ...תמאל בורק ןייז ךיוא

 -סױרַא םיוק השמ םהרבא 'ר טָאה --- לטרעוו ַא טכַאמ יבר רעד --
 יװ ךיז טָאה לעק יד ,ןעמוג ןיא ןקורט ןרָאװעג םיא זיא'ס .טכַארבעג
 .ןגיוצעגפיונוצ

 !ץיז .טשינ רעטיצ ,ונ --
 .ןענַאטשעגפױא זיא יבר רעד .טצעזעגקעװַא ךיז טָאה השמ םהרבא 'יר

 ךָאנרעד .טקוקעגסױרַא גנַאל ,רעטסנעפ םייב טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה רע
 -םימשב ַא ןענַאטשעג ָאד זיא'ס .לקנעש-םירפס םוצ ןעגנַאגעגוצ רע זיא
 טימ ןענַאד ןופ טקעמשעג טָאה'ס .ּפמָאל"הכונח ַא ,עקשוּפ"גורתא ןַא ,סקיב
 ַא ןעמונעגסױרַא טָאה יבר רעד .טכיל-הלדבה םענעשָאלעגסױא ןוא ןייוו
 רעד ןיא ּפָאק םעד טלקָאשעג ,טפַאגעג ,ןטימ ןיא טנעפעעג טָאה רע .רהוז
 .ןצפעל יד טימ ןָאטעג רעצומש ַא יװ םעּפע טָאה רע .טיירב

 ...!טכַארטעגסױא ןייש --

 ּב
 ןינמ ַא ןעוועג םיוק זיא תבש ,ןרָאפעצ רעמ ץלַא ךיז זיא םלוע רעד

 ןבילבעג זיא'ס ןוא קעװַא ןענייז םישמש ערעדנַא יד .שרדמ-תיב ס'ניבר ןיא
 ןיא ןיילַא ענייא ןציזנייא טנָאקעג טשינ טָאה ןיציבר יד .רודגיבַא זיולב
 .ן'יבר רעלַאיב רעד ,רעדורב םוצ קעװַא זיא יז ןוא תוריד עשרעבייוו יד
 -רעבירַא טגעלפ רע .ווָארַאמָאק ןיא ןבילבעג זיא השמ םהרבא 'ר רָאנ
 םהרבא 'ר .שדוח ןיא לָאמ ןייא ,תבש ַא ףיוא תיב-ינב םוצ םייהַא ןרָאפ
 ,ףוג ןפיוא קנַארק זיא ץימע זַא ךָאד-המ .ןובשח ןייז טַאהעג טָאה השמ
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 זיא המשנ יד זַא ךָאנ זיא סָאװ -- ,ןײלַא ןזָאלרעביא טשינ םיא ןעמ רָאט
 -עג טשינ ךיז ןעמ טלָאװ ,תֹורבע ןָאטעג הלילח יבר רעד טלָאװ !ףַאלש
 יװ רעמ טייקשידיי ןיא ןָאטעג טָאה רע רעבָא ;ןטפעהַאב םיא וצ טרָאט
 הקדצ ןיא .הווקמ ןיא ןעגנַאגעג .טנרעלעג ,טנװַאדעג טָאה רע .לָאמַא

 יד טפױקרַאפסױא טָאה רע זַא ערב ַאזַא טימ ןָאטעגנירַא ךיז רע טָאה
 םענעדלָאג םעד ,ּפמָאל-הכונח ןסיורג םעד ,רעטכייל ענרעבליז יד --- םיצפח
 םהרבא י'ר .טײלעמירָא ןבעגעגקעווַא ץלַא ןוא --- הרעק עקידיחסּפ יד ,רעגייז
 השורי יד טלצנערטעצ רע יאמלה ןיבר םעד ןטלָאהעגרָאפ טָאה השמ

 .טרעפטנעעג טָאה יבר רעד רָאנ ,סעדייז יד ןופ
 .ייַאר ָאי ןענייז םינצבק --

 טָאה שמש רודגיבא .לולא ןרָאװעג זיא'ס ןוא רעבירַא זיא רעמוז רעד
 זיא לולא ןיא לָאמַא .שרדמ-תיב ןיא רפוש ןזָאלבעג געט עקידעכָאװ יד ןיא

 ינַאטס יד ןיא סרעגעלעג גונעג ןעוועג טשינ זיא'ס .לופ ןעוועג ווָארַאמָאק
 .סמעדיובייה ,סרעלכייּפש ,ןרעמַאק ןיא ןפָאלשעג ןענעז טיילעגנוי ןוא סעיצ
 יד ןענייז ס'אינסכַא יד ןיא .ווָארַאמָאק ןיא ליטש ןעוועג זיא רָאי"יַאה רעבָא
 לייוו ,זָארג טצָארּפשעג טָאה ףיוה ס'ניבר ןיא .טנעלעגוצ ןענַאטשעג ןדָאל
 ןבָאה טפול רעד ןיא .ןטערטעצ סע לָאזס רעװ ןעװעג טשינ רעמ זיאיס
 .ָאטַאל עיבַאב :ןפורעג ןבָאה םיױג יד סָאװ ,ןבעװעגניּפש ןגָארטעג ךיז
 ,ךעלדנרַאב יד ,ךעלעּפע יד קיטייצ ןרָאװעג ןענייז דָאס ןיא רעמייב יד ףיוא
 ךעלגניי עשירעפיטש ןייק ןעועג טשינ רעמ ןענעז'ס םירָאװ ,ןעמיולפ יד
 טרעשטיװצעג ןבָאה לָאמעלַא יװ רעכעה .טסביױא'ס ןקילפּפָא ןלָאז סָאװ

 -סױרַא ןבָאה ןטסוק ףיוא .ךעלגרעב ןבָארגעגנָא ןבָאה ןפרָאװלױמ ,לגייפ יד
 הוקמ רעד וצ געװ ןפיוא .םס ןענעז סָאװ ענױזַא ךעלרעּפנייװ טצָארּפשעג
 ןרעװ ןעמ ןָאק ןופרעד בוא .לרעּפנייוו ַאזַא ןסירעגּפָא יבר רעד טָאה
 ,קעמש ַא ןָאטעג וצרעד טָאה יבר רעד !תמ ַא זיא עשזיסָאװ -- .תמ ַא
 עלַא ןענייז ,לרעּפניױװ ַא ןיא ךיז טדנעװ ץלַא ביוא .ןפרָאװעגקעװַא סע
 ואוו .םידש .ונ -- .הוקמ ןיא ןיירַא זיא יבר רעד ...ךעלרעּפנייװ םינינע

 -- .לוק-רעדיוו ַא טכליהעגּפָא טָאה'ס ןוא טדערעג רע טָאה -- זץע טנעז
 טצעזעגעקוװַא ךיז טָאה יבר רעד ...!ןטוטיּפַאל ָאד תוחּפה לכל ןענייז'ס ןעוו

 .ןטק-תילט םעד ןעמונעגּפָארַא טָאה רע .ןָאטעגסױא ךיז ,קנַאב רעד ףיוא
 ...טשינרָאג רעטייוו --- ,ןּפינק טימ םידעפ .טקוקעגנייא ךיז

 .טרַאעג טשינ סָאה ן'יבר םעד רָאנ ,טלַאק ןעועג זיא רעסַאװ סָאד
 טּפַאכראפ םיא טָאה'ס 1 סָאװ זיא ,טלַאק זיא'ס זַא ןוא ?טלאק זיא ןעמעוו
 "נוא ךיז טָאה רע .רעדנעלעג ןָא ןטלַאהעגנָא ךיז טָאה רע ןוא םעטָא רעד
 ןייבר ןיא ץימע .רעסַאװ ןרעטנוא לייוו עגנַאל ַא ןבילבעג ןוא טקיטעגרעט
 ךיו טָאה יבר רעד .ןעמעטָא ןעמ ףרַאד טמעטָא'מ גנַאל יװ .טכַאלעג טָאה
 ןוא רדח ןיא ךיז וצ קעװַא קירוצ זיא רע .ןָאטעגנָא ךיז ןוא טנקירטעגּפָא
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 ייב ןעמענוצ ,ןיד םעד ןייז קיתממ ףרַאד'מ ,סע טסייה .ה"לש םעד טנפעעג
 םייב טָאה גױא ןייא ...לכיב-השעמ ַא ייהעלע ,ונ .הקיני יד ןלאמס

 יד וצ טכַאמ'מ זַא !ןוז יד .טצָאלגעג טָאה ערעדנַא סָאד .טלמירדעג ן'יבר

 ,ןרעױא יד טּפָאטשרַאפ'מ זַא !ךעלעגייפ יד ,ןוז ַאק ָאטשינ זיא ,ךעלדעל
 ,לרעּפנייו עדליוו'ס ּפָארַא טגנילש'מ זַא ?םירוסי יד .ךעלעגייפ סיוא זיא

 .טשינ טימ טשינרַאג !ַאה ,טבילב עשז סָאװ .םירוסי יד וצ קע ןַא זיא
 .תועדה לכל ָאטשינ זיא קילבנגױא ןייא יו רעמ .ןידע דיתעהו ןיא רבעה
 ...ןגרָאז וצ סָאװ ָאטשינ עקַאט ךָאד זיא ,ונ

 יבר רעד .םינינמ יירד ןעמוקעגנָא םיוק ךיז ןענייז הנשה שאר ףיוא
 טָאה לוק ןייק רָאנ ,תילט ןיא ןוא לטיק ןיא ןענעװַאד םייב ןענַאטשעג זיא
 ךיז ןשיוצ טריפעג םידיסח יד ןבָאה ןענעװַאד ןכָאנ .טרעהעג טשינ ןעמ
 טמורבעג טָאה ןקז ַא .קידייל ןענַאטשעג זיא לוטש ם'ניבר םעד רָאנ ,שיט
 -לעכרַאכ טימ ןטלַאהעגרעטנוא ןבָאה םינקז ערעדנַא יד .עליהעונת ַא
 הרות ַא ם'ניבר םעד טגָאועגכָאנ טָאה השמ םהרבא 'ר .תולוק עקיד
 רעבָא ,טבעלעג ,םשה ךורב ,טָאה יבר רעד .רָאי קיצנַאװצ רַאפ ןופ
 ןגָארטעגנײרא םיא טָאה רודגיבא .רטפנ ַא יװ ןעװעג ןױש זיא'ר
 ,סעשידָאר ייוצ ,ּפָאק-ןּפרַאק .קינָאה טימ לּפע .ןיװ ףַארַאק ַא
 רָאנ ,וטניײחהש ַא ףױא סַאנַאנַא ץינעפ ַא .סעמיצ טימ ןוה לטרעפ ַא
 ץלַא ךָאנ טָאה יבר רעד ןוא טכַאנרַאפ רעד ןלַאפעגוצ ןיוש ויא'ס
 רעד .לולא ןיא טסַאפעג טַאהעג טָאה יבר רעד .שודיק ןייק טכַאמעג טשינ
 ץעגרע ךָאנ טָאה רעגנוה רעד .דייוועגניא ןופ טרעלעגסיוא יו ןעוועג זיא ףוג
 סָאװ .שינעגָאנ דמערפ ַא ןעװעג זיא'ס רעבָא ,עלעפעל ןרעטנוא טגָאנעג
 וןסע וצ קשח ַא סעּפע טימ ,רעװָארַאמָאק שינייב 'ר ,רע ןָא ךיז טרעהעג
 סָאװ ,ךכב רשַאב זןבעגכָאנ םיא ןעמ ףרַאד ,טרעגַאב ףוג רעד זַא ןוא
 זיא םיא בוא .ןברַאטש רע לָאז זןברַאטש -- !טשינ בױא ןָאט רע טעװ
 ןכרוד ןגױלפעגניײרַא זיא גילפ עקידלָאג"ןירג ַא ...אחינ רימ זיא ,ביל

 ןפיוא טלעטשעגקעװַא ךיז ,לגנעהרָאּפ טייז רענעי ןופ רעטסנעפ םענעּפָא
 :ןָאטעג למרומ ַא ריא וצ טָאה יבר רעד .ּפרַאק םעד ןופ גיוא ןטזיילגרַאפ

 ...סע !וטסכַארט סָאװ ,ונ --

 ינָא טנעה יד ,לוטש-רעטָאפ רעד ףיוא ןסעזעג ױזַא זיא יבר רעד יװ
 ןיא ןָאטרַאפ ,קידנעלמירד בלַאה ,ךַאװ בלַאה ,ןענעלנָא יד ףיוא טרַאּפשעג
 עלַא ןופ ןָאטעגסױא יז טכַארט ןעמ זַא טשינ ןיילַא טסייוומ סָאװ תובשחמ

 .ןעל'הקבר ,רעטכָאט עטסגנוי יד ןעזרעד לָאמ ַא טימ רע טָאה --- ,תוינוציח
 ,עכיילג ַא ןענַאטשעג זיא יז .ריט רעטכַאמרַאפ רעד ךרוד ןיירַא זיא יז
 -דלָאג קיד'בוט-םוי א ןיא ,ןטכעלמ ייווצ ןיא ןטכָאלפרַאפ רָאה יד ,עסייוו ַא
 רעד ןיא לכיטזָאנ ַא טימ ןוא טנַאה ןייא ןיא רוזחמ ַא טימ ,דיילק טײנַאב
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 ןברָאטשעג זיא על'הקבר זַא ןסעגרַאפ טַאהעג טָאה יבר רעד .רערעדנַא
 ןיע ןייק ,ןיוש ,רָאנ עז .ט'שודיח'רַאפיבלַאה ריא ףיוא טקוקעג טָאה רע
 ןַא הלב ןייק טשינ זיא יז סָאװ םע טמוק יװ ,לדיימ ןסקַאוורעד ַא ,ערה
 יז יװ סעּפע ןוא הרוצ ריא ףיֹוא ןגעלעג זיא טייקלדייא עשילרעטסיוא

 ןפיא לרעּפ יד .טײקפַאלש ַא ךָאנ ןענַאטשעגפױא רָאנ טשרע טלָאװ

 -םימי ןופ ןח ַא טימ .טכיל קידהנושמ ַא טימ ןטכיולעג ןבָאה זדלַאה
 .טּפַאשביל טימ ןוא השוב טימ ן'יבר ןפיוא טקוקעג טָאה יז ...םיארוט

 ,עטַאט ,בוט םוי טוג --
 .טרעפטנעעג יבר רעד טָאה -- רָאי טוג ,בוט םוי טוג --

 .שודיק ךַאמ ,עטַאט --
 ,דלַאב ,דלַאב ?ַאה --

 -בלַאה ןלױפַאב-בלַאה יז טָאה -- םלֹוע םוצ ןיירַא יג ,עטַאט --

 .ןטעבעג
 -עגכרוד םיא זיא רָאה עקיטסָארפ ַא ,רעטיצ ַא ןָאטעג טָאה יבר רעד

 עגר ןייא ןיא ,..!ָאטשינ ןױש ךָאד זיא יז .הרדשה טוח ןרעביא ןפָאל
 ךיז טָאה רע .ןרערט טימ ןשַאװרַאפ ןרָאװעג ןגױא ס'ניבר םעד ןענעז
 -עג סעל'הקבר זיא ץענ רעד ךרוד .ןפיולוצנגעקַא ריא יװ סיר ַא ןָאטעג
 רעבָא ,טשיװעגּפָא-בלַאה ןוא טרעגנעלעגסיוא ,ךעלמירק ןרָאװעג טלַאטש

 ענרעבליז יד טקילברעד טָאה יבר רעד .לייוו ַא טרעיוהעג ץלַא ךָאנ טָאה יז

 טָאה ּפָאצ ןקניל ןיא .לכיטּפיגש ןופ ןציּפש יד ןוא רוזחמ ריא ןופ ערמאלק
 זיא'ס ןוא ןעגנַאגעצ יװ זיא םינּפ סָאד רעבָא .דנַאב עסיײװ ַא טקעטשעג
 טָאה לוק ס'ניבר םעד .רעיילש ַא טימ טלעטשרַאּפ יװ .קעלפ ַא ןבילבעג

 .ןכָארבעגרעביא ךיז
 זָאד טזיב ,רעטכָאט --

 .עטַאט .ָאי --

 1 ןעמוקעג וטזיב סָאװ --
 ,ריד ךָאנ --
 דועוװ --

 ,בוטימוי ךָאנ --
 -זיירק ןוא לּפענ םעד ןיא .קירוצ ףיוא יװ קוד ַא ןָאטעג ךיז טָאה יז

 טָאה דיילק סָאד רעבָא ,טּפַאה יד ןריולרַאפ טלַאטשעג סָאד טָאה שינעל
 -לָאג ַא יװ .ןלעװ ןוא ןדלַאפ ןיא ליד ןרעביא טרַאשעג לייוו ַא ךָאנ ךיז

 ךױא סָאד זיא דלַאב .ןייש ַא ןופרעד ןביוהעג ךיז טָאה'ס .ּפעלש רענעד
 ,שינעקיווקרעד ַא ,שודיח א יװ רעמ טשינ ןבילבעג זיא'ס ןוא ןענורעגסיוא
 טשינ טָאה יבר רעד .ןַארַאפ זיא'ר זא טשינ טסייוו'מ סָאװ ַאזַא גונעת ַא
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 יייז"סייו רעד ףיוא ןלַאפעג םיא ןענייז סגפָארט עקיטכיל רָאנ ,טנייוועג
 -עג טָאה'ס .רעטעלב ןוא ןעמולב טימ טקיטשעגסױא ,עציּפושז רענעד
 ןיא ןעגנַאגעגפױא זיא טײקטַאז ַא ןרעפַאז ,ךעלעגענ .סדה טימ טקעמש

 סעל'הקבר טנָאמרעד ךיז טָאה יבר רעד .סענַאּפעצרַאמ ןופ יװ ןעמוג ס'ניבר
 יד טגיונעגפיוא ,טלעטשעגפיוא ךיז ,למיירטש סָאד ןָאטעגנָא טָאה רע .דייר
 יד רָאנ ,החנמ ןענעװַאד ֹוצ טייצ ןעוועג ןיוש זיא'ס .שרדמ-תיב םוצ ריט
 ,ץיבר םעד ןעזרעד .שיט ןופ ןענַאטשעגפיוא טַאהעג טשינ ךָאנ ןענייז םינקז
 .טלעטשעגפיוא ךיז עלַא ןבָאה

 -רעפָאה ַא ןָאטעג ףור ַא יבר רעד טָאה -- !ןדיי ,בוט םוי טוג --
 .רעקיד

 .יבר ,בוט םוי טוג --
 .שודיק ןכַאמ ליוו'כ רודגיבַא ---

 .יבר ,ןיוש --

 שודיק טכַאמעג טָאה יבר רעד ןוא ןייוו םעד טכַארבעג טָאה רודגיבַא
 טגָאזעג ,םכידי ואש ֹוצ ןשַאװעג ךיז טָאה רע .ןוגינ ןקיד'בוט-םוי ַא טימ

 -עג יבר רעד טָאה ךיוי לפעל םעד ךָאנ .איצומ ַא טכַאמעג ,דודל רומזמ
 רָאנ ,ליטש טדערעג טָאה רע .ןרָאי ךָאנ לָאמ ןטשרע םוצ -- הרֹות טגָאז
 זיא סָאװרַאפ ףיורעד טלעטשעג ךיז טָאה יבר רעד .טרעהעג םיא טָאה'מ
 הנשה שאר זַא היא ץורית רעד !טקעדרַאפ הנבל יד הנשה שאר סעּפע
 יוװ .שינעגרָאברַאפ זיא הריחב ןוא הריחב זיא ןבעל ןוא ,ןבעל ףיוא ןעמ טעב

 ןטלָאװ ןדע ןג'ס ןוא םונהיג'ס ןעוו 1 תמא םעד טסייוו'מ זַא הריחב ןייז ןָאק
 זיא םידסח עלַא ןופ .םיקידצ ןעװעג עלַא ןטלָאװ ,קרַאמ ןטימ ןיא ןעוועג
 םעד ,םוקמל םינב ןענעז ןדיא יד .םינּפ רתסה דסח רעטסערג רעד
 .שינעטלעהַאב ןיא יז טימ ךיז טליּפש לוכיבכ ןוא ,רעדניק סנטשרעביוא
 זַא הנומא ןבָאה יז ליױו םיא ןכוז רעדניק יד ןוא םינּפ'ס טלױהרַאפ רע
 רעד !הנומא יד ,םולשו סח ,טרילרַאפ'מ זַא זיא סָאװ רעבָא .ָאד זיא'ר

 ןיא הנומא ןַא ,הנומא ןַא ךיוא זיא ןילַא הריפכ .הריפכ טימ טבעל עשד
 קידצ רעד זַא רעבָא .ףוג ןרַאפ חוכ ןּפעש ןעמ ןָאק ןופרעד ןוא ,תועשר
 םיא טפור'מ ןוא תמא םעד םיא ןעמ טזייוו ,הנומא יד ,הלילח ,ןָא-טרעו
 טלָאפ קידצ רעד זא !להואב תומי יכ םדא :שטייט רעד זיא סָאד .קירוצ
 -- להאב .תמ ַא ,עשר תניחבב טרעװ רע ןוא הגרדמ רעד ןופ ּפָארַא
 ...תוקפס עלַא ףיוא ןרעה'ס ןוא ןביוא ןופ טכיל ַא ףיֹוא םיא ףיוא ןעמ טכייל

 -נָא ךיז ןבָאה םינקז יד .רעכַאװש ץלַא ןרָאװעג זיא לוק ס'ניבר םעד
 ,שרדמה-תיב ןיא ליטש ױזַא ןעוועג זיא'ס .ןרעיוא יד טלעטשעגנָא .ןגיובעג
 -עג זיא השמ םהרבא 'ר .טכיל יד ןופ ךעלמעלפ יד טרעהעג טָאה'מ זַא

 שאר יאצומ דלַאב .ךַאז רעד ןופ דוס םעד ןעמונַאב טָאה רע ,ךיילב ןרָאװ
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 ןסעזעג זיא רע .ווירב ךס ַא טקישעגקעװַא השמ םהרבא 'ר טָאה הנשה
 .עלַאיב ןופ טרעקעגמוא ךיז טָאה ןיציבר יד .ןבירשעג ןוא ץָארּפש-ןוז זיב
 טריפעג רעדיװ ךיז טָאה יבר רעד .טלוע ןַא ןעמוקעגנָא זיא רוּפיכ-םוי ףיוא
 הבר ָאנעשוה .הכוס ןיא הרות טגָאזעג גָאט ןדעי רע טָאה תוכוס .לָאמַא יו
 הרות-תחמש .גָאטרַאפ זיב םידיסח טימ ןוקית טכירעגּפָא יבר רעד טָאה
 ךָאנרעד ןבָאה םידיסח רעװָארַאמָאק .תופקה עלַא ייב טצנַאטעג רע טָאה
 ַאמָאק ןיא בוט-םוי םענעי ןעװעג זיא'ס יװ החמש ַאזַא זַא ,טלייצרעד
 רעד .הברבל ונורכז ןטלַא םייב וליּפַא טניואוועגייב טשינ ןעמ טָאה ווָאר
 ינב ןפיוא טגערפעגכָאנ ךיז ,רעדנוזַאב דיסח ןדעי וצ טדערעג טָאה יבר
 יד ןפלָאהעג ןילַא טָאה רע .לטיווק ןדעי ןיא טקוקעגנירַא גנַאל ,תיב
 .ןביורטנייװ ךעלגנעה ,ןטייק ,ןרעטמַאל טימ הכוס יד ןצופסיוא םירֹוחב
 רעלעשייק יד רעטעלב-בלול ןופ ןטכָאלפעג טנעה ענעגייא יד טימ טָאה רע
 טָאה סעטַאט יד טימ ןעמוקעגטימ ןענייז סָאװ ךעלגניא יד .םיסדה יד וצ
 טָאה ךעלנייועג .ךעלכעקעל טלייטעג ייז ןוא ןקַאב יד ןיא טפינקעג רע

 טגוװַאדעג רע טָאה גח ורסא רעבָא ,תודיחיב ןוא טעּפש טנעווַאדעג יבר רעד
 ךיז יבר רעד טָאה ןענעװַאד ןכָאנ .ןינמ ןטשרע ןטימ שרדמ-תיב ןיא
 ןענייז טיילעגנוי לדער ַא ןוא השמ םהרבא 'ר ,עװַאק זָאלג ַא ןבעג ןסייהעג
 קולש ןייא ןשיװצ .עװַאק יד טקנירט יבר רעד יװ טקוקעג ןוא ןענַאטשעג
 גָאז ַא טָאה רע .עקלול רעד ןופ יצ ַא ןָאטעג רע טָאה ןרעדנַא םעד ןוא
 1 ןָאטעג

 ,תֹוימשג ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא ןסיו טייז --
 ךָאנרעד .היחמה לע ןַא טכַאמעג יבר לעד טָאה סייברעביא ןכָאנ

 ןָאטעג למרומ ַא םעפע טָאה רע .טעב סָאד ןטעב ךיז ןסייהעג רע טָאה
 רע ויא ,טגײלעגקעװַא ךיז טָאה יבר רעד יװ ױזַא .תילט ןטלַא ןגעוו

 תילט רעד יװ לעג ױזַא ןרָאװעג זיא םינּפ סָאד .טפָאלשרַאפ ןרָאװעג ךיילג
 טלצנירעג ןרָאװעג זיא ןרעטש רעד .טגיוגעגוצ ךיז ןבָאה סעיװ יד .ןטק
 תויח סָאד יו ךעלעּפנײשַאב ןעזעג טָאה'מ .הארמ עדמערפ ַא ןעמוקַאב ןוא
 יד .טרעדנערַאפ ןוא ןּפמורשעגנײא טרעו ףוג רעד יװ ןוא סיואיטייג
 ןכייצ ַא ןבעגעג טָאה יבר רעד רָאנ ,אפור םעד ןפור טלָאװעג טָאה ןיציבר
 ,ריט רעד וצ ןָאטעג רעק ַא ייז ןוא ןגיוא יד טנעפעעג טָאה רע .ןיינ ףיוא
 יד -- ןענַאטשעג עלַא יז ןענייז ,הזוזמ רעד ייב ,ךעלדיטשייב יד ןשיווצ
 יז .עדיז רעד ,הכרבל ונורכז עסַאט רעד ,רעטכעט ײװצ יד ,ןיז ריפ
 עטקערטשעגסיוא טימ ,שינעטרַאװּפָא טימ ,דָאנעג טימ םיא וצ טקוקעג ןבָאה
 -עג ךיז ןבָאה יז .טכיל רעדנַא ןַא טנײשעגסױרַא טָאה ןדעי ןופ .סמערָא
 ױזַא ,סע טסייה .הציחמ רענעעזעגמוא ןַא ןופ טמיוצעג יװ סיוארָאפ ןגיוב
 ץלַא ךָאד זיא ,ונ -- .ןַאטעג טכַארט ַא יבר רעד טָאה --- !השעמ יד זיא
 יז טָאה רע .טצכולש ןיציבר יד יװ טרעהעג טָאה רע ...טרעפטנערַאפ
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 רעד ןיא טשינ חוכ ןייק טַאהעג טשינ רעמ טָאה'ר רָאנ ,ןטסיירט טלָאװעג
 -ּפָארַא לָאמַא טימ ךיז טָאה השמ םהרבא 'ר .ןצפעל יד ןיא טשינ ןוא לעק
 ךוא ןגָאז סעּפע ךָאנ ליװ יבר רעד זַא ןעמונַאב טלָאװ רע יװ ,ןגיובעג

 :טלמרומעג טָאה יבר רעד
 ...החמשב ןייז ףרַאדמ --

 .רעטרעװ עטצעל ענייז ןעוװעג ןענייז סָאד
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 רעייפ סָאד

 השעמ יַאק סעּפע טשינ זיא'ס .השעמ ַא ןלייצרעד ךייא ליוו'כ ,ןדיי
 ךַאז יד ןרָאי עלַא בָאה'כ .ןילַא רימ טימ ןעשעג זיא'ס .לכיב-השעמ ןֹופ

 ןקיזָאד םעד ןופ לעוװכ ןוא שדקה ןיא ןיוש גיל'כ רעבָא ,דוסב ןטלַאהעג
 טעװ ןענַאד ןופ .רעדירב .סע ריּפשיכ .ןייטשפיוא טשינ רעמ יורטש לטניב
 ןסיװ טלָאז ץע ,ךיא ליוװ .טערב-הרהט ןפיוא ןגָארטסױרַא ןיוש ךימ ןעמ
 ןביײרשרַאּפ סע לָאז'מ םיסנרּפ יד ןוא בר ןכָאנ טקישעג טלָאװ'כ .תמא םעד
 ןלעװ רשפא ןוא ,ךעלקינייא ,רעדניק טָאה רעדורב ןיימ רָאנ ,סקנּפ ןיא
 טשינ ,וענָאי ןופ םַאטש ךיא .ױזַא זיא השעמ יד ,יװייַאס .ןעמעש ךיז ייז
 זיאס ליױו ,רעטיג ס'תיבא ךלמ םעד םע טפור'מ .שטשָאמַאז ןופ טיױװ
 ,רעדניק ןביז טַאהעג טָאה םולשה וילע עטַאט ןיימ .םידיגנ קיניײװ ָאד טרָאד
 סעבמעד יד יװ טנוזעג ןסקַאועגפיוא --- ןעמוקעגקעװַא םיא ןענעז ףניפ רָאנ
 טשינרָאג טָאה'מ .ןדיימ ייווצ ןוא ןעגנוי יירד : ןלַאטעגקעװַא לָאמָא טימ ןוא

 ,גנַאג ַא ןעגנַאגעג ןוא תחדק'ס ןגָארקעג : ןעוועג ייז זיא'ס סָאװ טסואוועג
 ןייגסיוא ןעמונעג ,ךיז לָאז ןעימ ,עמַאמ יד טָאה ,ן'הנוי םייח .ןטצעל ןכָאנ
 ןסע טרעהעגפיוא טָאה יז .ףַאלש ןעװעג טשינרַאג זיא יז .טכיל ַא יװ
 :טגערפעג ןוא ןעמוקעגניירַא ןענייז סעט'נכש .טעב ןיא טגיילעג ךיז ןוא
 טָאה'מ .ןברַאטש ייג'כ טשינרָאג +יז טגָאז 1 ךייא זיא סָאװ ,הקבר עלייב
 ,סעקװַאיּפ .סעקנַאב טלעטשעג ,רעדָאױגָאלשעג .אפור םעד טגנערבעג
 טָאה יז .ןפלָאהעג טשינ טָאה'ס רָאנ ,ט'לסּפ'עג ,גיוא זייב ַא ןכָארּפשעגּפָא
 .רענייב לקעז ַא ,ןּפמורשעגנייא ןרָאװעג ןוא ןכָאװ רַאּפ ַא טרעטַאמעגּפָא ךיז
 עּפיל רעדורב ןייד :טגָאזעג ןוא ןפורעגוצ ךימ יז טָאה יודיװ רעד ךָאנ
 ,תונמחר ַא רימ זיא ,שובייל ,ריד ףיוא רָאנ ,ןײטשַאב לטעטש ןייז טעוו

 .טשינ ךיא סיי סָאװרַאפ .טַאהעג ביל טשינ ךימ טָאה עטַאט רעד
 רע .החּפשמ ס'עמַאמ רעד ןיא ןטָארעג ,רימ ןופ רעכעה ןעוועג זיא עּפיל
 .טרעגַאב טשינ טָאה'ר רָאנ ,ךיוא ןענרעל םוצ ּפָאק ןטוג ַא טַאהעג טָאה
 ןוא ןיירַא רעוא ןייא ןיא זיא'ס ,קָארב-ןוא-קַאה רָאנ ,טרעגַאב ַאי בָאה ךיא
 דלַאב ךימ טָאה'מ .שמוח השרפ ַא ךיא ןָאק ןגעווטסעדנופ .סױרַא ןרעדנַא ןופ
 ;טגָאז'מ יװ .ןעװעג זיא עפיל רעדורב ןיימ .ךױא רדח ןופ ןעמונעגסױרַא

 ןופ



 ,טשירַאנַאב ךיז טָאה רעדורב ןיימ זַא .קעבָארקסױװ רעד ךיא ןוא לדניישיס
 ךיא זַא רעבָא .טדערעגנגעקַא ךָאנ טָאה רע .טקוקעגקעװַא עטַאט רעד טָאה
 .ּפַאלק ַא ןגָארקעג ךיילג ךיא בָאה ,רָאה רעד וצ ןָאטעג טשינ סעּפע בָאה

 טגנַאלרעד טָאהיר זַא .טנַאה ערעווש ַא ,ןייז לחומ רימ סע לָאז רע ,טַאהעג טָאה'ר
 ךימ רע טָאה ,קנעדעג'כ טייצ .עבָאב-רעטלע יד ןעזעג ןעמ טָאה ,םעלפ ַא
 -ּפָארַא רע טָאה ךַאז רעטסדנימ רעד רַאפ .טעקילטעג ןוא ןגָאלשעג רָאנ
 -עג ןענייז'ס זַא ,ױזַא טלײצעגנײרַא ןוא ןזױה יד ןופ ןעמיר םעד ןעמונעג
 ןיא .טשינ ךיד לעטש ָאד ,טשינ ךיד קעמ ָאד .בייל ןפיוא ןסַאּפ ןבילב
 ךיא זַא רעבָא ,ןענעווַאד םייב טפיטשעגמורַא ךעלגניי עלַא ןבָאה שרדמ-תיב
 בָאה בוטש ןיא .ץעז ַא ןגָארקעג ךיילג ךיא בָאה ,ןמָא ןַא טלעפרַאפ בָאה

 ןוא לכלימ-עשַאק ַא טַאהעג ןבָאה רימ -- טײברַא עטסרעווש יד ןָאטעג ךיא

 -רעסַאװ רעד ןעװעג ןיב ךיא .דָאר'ס טיירדעג גָאט ןצנַאג ַא בָאה ךיא
 יװ .טירטּפָא'ס טקיניירעג ,ןווױא םעד טצייהעג ,רעקעהדץלָאה רעד ,רעגערט
 עמַאמ יד זַא רעבָא .טצישַאב ךימ יז טָאה ,טבעלעג טָאה עמַאמ יד גנַאל
 רעבָא ,ןסָארדרַאפ ךימ טָאה'ס .דניקפיטש'ס ןרָאװעג ךיא ןיב ,קעװַא זיא
 רימ ףיױא ךיוא זיא עּפיל רעדורב ןיימ !ןָאט טנָאקעג ךיא בָאה סָאװ
 שובייל ,סָאד ֹוט ,שובייל .טפַאשעג רימ טימ רָאנ טָאה רע .ןטירעגמורַא
 לסּפענש ַא טכַאמעג ןוא ןלעזעג טימ טריפעגמורַא ךיז טָאה רע .ץנעי וט
 .קנעש ןיא רענעגייא ןַא ןעװעג זיא רע ,ךיוא

 ןעמָאנ ַא טַאהעג יז טָאה ,על'הוח .דיומ ַא ןעװעג ויא טָאטש ןיא
 .גױא ןַא ןפרָאװעג ריא ףיױא טָאה רעדורב ןיימ ןוא טייקנייש ריא טימ
 -עג ןוא ,סָאבעלַאב רעטסוי ַא ,רעמערקיטינש ַא ןעוועג זיא רעטָאפ רעד
 רע .טגיילרַאפ ךיז טָאה רעדורב ןיימ רעבָא ,ןכיילגסנייז טימ ןָאט טלָאװ

 טשינ ריא לָאזמ םינכדש יד טפױקעגּפָא טָאה'ר .ץענ ַא ןפרָאװרַאפ טָאה
 םענעגנַאהעג ַא טָאה יז זַא םש ַא טזָאלעגסױרַא טָאה'ר .ךודיש ןייק ןדער
 ,ןפלָאהעגוצ םיא ןבָאה ןעגנוי עליואוו .סָאװ ךיא סייוו רעדָא ,החּפשמ רעד ןיא
 םייב טנעפעעג טָאה'ר .ךעלצעלּפ"ןָאמ טימ ןפנָארב ןבעגעג ייז טָאה'ר לייוו
 טגיוטעג ט'רע .טלָאװעג טָאה'ר לפיװ ןעמונעג ןוא דָאלּפוש םעד ןטַאט
 סעל'הוח זַא ןעוועג זיא ףוס רעד .לגניצ טַאלג ַא טַאהעג ןוא ןשטנעמ וצ
 יד ןוא ראות תפי יד ןבעגעגקעווַא ןעּפיל טָאה'מ .דימ ןרָאװעג זיא רעטָאפ
 ןדנ ןייק טשינ טיג ןתח ַא .לָאמ-סנק ןפיוא טעילוהעג טָאה טָאטש עצנַאג
 "נוה יױוצ ןייז קלסמ לָאז רע ןטַאט םעד טדערעגרעביא טָאה עּפיל רָאנ

 .ץירּפ ַא רַאס יװ רעייטשסיוא ןַא טיירגעגוצ םיא טָאה'מ .ןדליג טרעד

 יד חא רעװענָאי יד ,סעילעּפַאק ייוצ טליּפשעג ןבָאה הנותח רעד ףיוא
 ָאד ךייא ליו'כ .סוחי ןיא טפיוקעגנייא ךיז ןעמ טָאה ױזַא .רעײרָאגליב

 ןייק טכַאמעג טשינ וליפַא ןעמ טָאה ,רעדורב ןרעגניא םעד ,רימ זַא ,ןגָאז
 טָאה'ר רעבָא .טגָאזעגוצ טָאה עטַאט רעד .ןרעדולּפ רָאּפ ַא רעדָא עטָאּפַאק
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 ןעװעג זיא .,בלעװעג ןיא גייצ ןעמונעג ןיוש טָאה'ר זַא .טגײלעגּפַא
 רעד ףיוא ןעגנַאגעגמורַא ןיב'כ .ןעיינוצפיוא טעּפש-וצ סרעדיינש יד רַאפ

 טכַאלעג רימ סיוא ןבָאה ךעלדיימ יד .ןסילשעגּפָא ןֹוא ןסירעגֿפָא הנותה
 ,טַאהעג ךיא בָאה לזמ ַאזַא טָא .טלטײטעגכָאנ רימ ןוא

 עניימ סָאװ ףוס םענעגייא םעד ןבָאה לע'כ זַא טנכערעג בָאה'כ
 ,םינּפַא בָאה'כ רעבָא .ןברַאטש ןוא ןלַאפקעװַא :רעטסעוװש ןוא רעדירב
 ןטימ ,טגָאז'מ יװ ,ןיירַא זיא ןוא טַאהעג הנותח טָאה עּפיל .ןרָאי טַאהעג
 -ּפָא םיא טָאת'ס ןוא האובת טימ ןעלדנַאה ןביוהעגנָא טָאה'ר .סופ ןטכער

 -עג טָאה יז ןוא לימירעסָאװ ַא ןעװעג זיא װענָאי רעטניה .טקילגעג
 ךיילג זיא רעדורב ןיימ .ס'הכלמ דוד לארשי 'ר ,דיי םענייש ַא וצ טרעה

 טפױקרַאפ םיא טָאה רע ןוא ךלו לכ ַא ן'דוד לארשי י'ר םעד ייב ןרָאװעג
 .טשינ ךיא םייװ ,טפוקרַאפ טָאה'ר סָאװרַאפ .שוביש ַא רָאפ לימ יד
 החּפשמ טַאהעג טָאה'ר .לארשי-ץרא ןייק ןרָאפ ליװ רע זַא טדערעג טָאהימ
 ,טלדניקעג טָאה על'הוח יד .ןברָאטשעג ךָאנרעד דלַאב זיא'ר .ןרָאגנוא ןיא

 יז ןפָאלעג זיא'מ .ןרעדנַא םעד ןופ רענעש סנייא טַאהעג יז טָאה רעדניק ןוא
 יװ ,ןילַא ךיז ןדנ ס'עּפיל םעד טימ טָאה עטַאט ןיימ .םישודיח ףיוא ןקוקנָא
 רעד .טלעג ןָא ןבילבעג זיא'ר .טנעמַאדנופ םעד ןבָארגעגרעטנוא ,טגָאז'מ

 ץע בױא .ךױא תוחוכ יד ןרױלרַאפ טָאה'ר .טכעלש קעװַא זיא לדנַאה
 ץע טָאה ,לסקַא ןַא טלעטשעגרעטנוא טָאה עּפיל רעדֹורב ןיימ זַא טניימ
 ץרַאה ערעטיב עצנַאג'ס רָאנ .עדי אלכ טכַאמעג ךיז טָאהר .תועט ַא
 רָאנ ,טרעזייבעג רָאנ ךיז טָאהיר .רימ וצ טזָאלעגסױא עטַאט רעד טָאה
 .טשיג ךיא סייו טַאהעג רימ וצ טָאה'ר סָאװ .סלדינשעג ןֹוא טלדיזעג
 ,טגָאזעג בָאה'כ סָאװ .דניק ןגײא ןַא ףיוא האנש ַא טפרַאװ'מ טפערט'ס
 ןעװעג טשינ זיא ,טעװרָאהעג בָאה'כ לפיװ ןוא ,טגיטעג טשינ טָאה
 ,גונעג

 .לָאמש טלַאה'ס זַא ןעזעג טָאה'מ ןוא קנַארק ןרָאװעג זיא עטַאט רעד
 בָאה ךיא ןוא םירחסמ יד טימ ןעמונרַאפ ןעוועג זיא עּפיל רעדורב ןיימ
 -עג םיא בָאה'כ .ּפעטיטכַאנ יד ןגָארטעג ןוא ןטַאט ןפיוא ןָאטעג גנוטכַא
 סָאװ ןוא עילַאק ןרָאװעג םיא זיא ןגָאמ רעד .טמעקעג ,ןדָאבעג ,ןשַאװ
 יד ןיא ןיירַא זיא קנערק יד .ןכָארבעגסױא רע טָאה ,ןבעגעג םיא טָאה'מ
 ףגָארטעגוצ ץלַא םיא בָאה'כ ןוא ןיג טנעקעג טשינ טָאה'ר .ךיוא סיפ
 ױזַא ךימ טָאה לָאמליײט .ךערָאּפ ןוא שַא רימ ןופ טכַאמעג רע טָאה ייברעד

 יקע ןא טָאה טלעװ יד ואו ןפױלטנַא טלָאװעג בָאה'כ זַא טקירדעגוצ
 ןוא ןטילעג בָאה'כ ,ץרוק !ןטַאט ןקנַארק ַא רעביא ןעמ טזָאל יװ רעבָא
 טשינ טָאה עטַאט רעד .םונהיג ַא טנערבעג טָאה ןכָאװ עטצעל יד .ןגיוושעג
 עטױט טימ ןטלָאשעג ךימ רע טָאה ייברעד ןוא ןצכערק טרעהעגפיוא
 ךַאװ רעד ןיא לָאמ ייוצ ןלַאטנײרַא טגעלפ עּפיל רעדורב ןיימ .תוללק
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 ןךוא זַאה ,רעסעב טשינ !וטסכַאמ סָאװ ,עטַאט :ןגערפ ןוא לכיימש ַא טימ

 -ץגפיוא ןַא ןרָאװעג ךיילג רע זיא ,ןעזרעד םיא טָאה עטַאט רעד יװ ױזַא

 טסייוו שטנעמ ַא .ןייז לחומ טָאג םיא לָאז ןוא לחומ םיא ןיב ךיא .רעטמיור
 1סוט רע סָאװ ןעד

 -רָאג זיא הסיסג עגנַאל ַאזַא ןוא ןכָאװ ייווצ טרעיודעג טָאה הסיסג יד
 טקוקעגנָא ךימ ןוא גיוא ןַא טנעפעעג לָאמ םעדעי טָאה רע .טלָאמעג טשינ
 ךימ טָאה עטַאט רעד זַא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה היוול רעד ךָאנ ,ןוזגרי ַא טימ
 יד ,לכלימ-עשַאק'ס ,זיוה'ס --ןעּפיל ןבירשעגּפָא ץלַא :ןעװעג הלחנ ריבעמ

 .רעדליּפעג ַא ןרָאװעג זיא טָאטש ןיא .סעפעג'ס וליפא ,טרעפוק רעד ,רעמלַא
 ןענופעג טָאה'מ .ןיד יּפ לע טשינרָאג סָאד רָאט'מ זַא טדערעג ןבָאה ןשטנעמ
 לָאז עּפיל רעדורב ןיימ זַא טגײלעגנײרַא ךיז טָאה'מ .ארמג ַא ןוא קוסּפ ַא

 -סיוא ךיז טָאה עּפיל רעדורב ןיימ רעבָא .זיוה'ס ןטערטּפָא ןליוו ןטוג ןופ
 טָאה ןכַאז יד טימ לכלימ-עשַאק'ס .זיוה'ס טפיוקרַאפ ךיילג טָאה'ר .טכַאלעג

 ױװַא לָאכ .ןשיק ןייא טימ ןבילבעג ןיב'כ .ךיז וצ טריפעגרעבירַא רע
 .רָאװ ענייר יד זיא'ס יװ טָאג וצ ןייר ןעמוק

 ןפיוא טנידרַאפ םיוק בָאה'כ ןוא רעילָאטס ַא וצ ןטעברַא קעװַא ןיב'כ
 טָאה עּפיל רעדורב ןיימ .לרעמעק ַא ןיא ךיא ןיב ןפָאלשעג .טיורב לקיטש

 ושידק טגָאזעג טָאה דעװ רעבָא .רעדורב ַא טָאה'ר זַא ןסעגרַאפ ןצנַאגניא
 זיא לימ רעד ןיא ןוא .טָאטש ןיא ןעוועג ןיב ךיא םורָאװ .רע טשינ ,ךיא
 ליײװ לוש ןיא ןייג טרָאטעג טשינ ןעמ טָאה רעדיוװ תבש .ןינמ יַאק ָאטשינ
 .טײרדעגסױרַא ץלַא ןופ ךיז טָאה'ר ,יװ יַאס .בורע ןייק ןעװעג טשינ זיא'ס
 ףןלַאפ ךימ טזָאל רע סָאװורַאפ טדערַאב לסיבַא םיא ןעמ טָאה בױהנָא ןיא
 םעד טנידרַאפ ךיא בָאה אמתסמ זַא ,ןע'הנעט ןעמונעג ןעמ טָאה ךָאנרעד
 ןטימ ןטערטוצ רענײא רעדעי טעװ ,שטנעמ ַא ףיוא טערטימ זַא .ןקעטש
 ַא ןסקָאװעג רימ זיא'ס ןוא רוחב רערעטלע ןַא ןרָאװעג ןיוש ןיב'כ .םופ
 ןיוש טָאה'מ בוא .ךודיש 'ַאק טדערעג טשינ רימ טָאה'מ רעבָא ,לדרעב
 זיאס זןענעקייל ךיא לָאז יַאמלה .ץכעטניהעג ןטטגרע ןטימ זיא ,טדערעג

 ןעוו ןעז יז געלפ'כ .רעטכָאט ַא ס'רעטסוש ַא ,לדיימ ַא ןלעפעג ךיוא רימ

 ַא טימ הלכ ַא ןרָאװעג זיא יז רָאנ .ףַאשעמָאּפ'ס ןסָאגעגסױרַא טָאה יז
 ,רַאג יַאק ןעוועג טשינ ןיב'כ זםותי ַא ףיוא םוא ךיז טקוק רעװ .רעדנָאב
 טנָאקעג טשינ ךיא בָאה טכַאנַאב לָאמלייט .טקנערקעג טוג ץנַאג ךימ טָאה'ס
 זןעװרַאפ ?סָאװרַאפ .הּפכג ןיא יװ ןפרָאװעג ךימ ןוא גיוא ן'ַאק ןָאטוצ
 ןרעהפיוא לָאז'כ ןלַאפעגנייא רימ זיא'ס 1 ןָאטעג ןטַאט םעד ךיא בָאה סָאװ
 טנכער רעװ ,סנטייווצ .רעבירַא רָאי'ס זיא וניבל וניב רעבָא ,שידק ןגָאז
 וזמ ַא טימ ּפָא ךיז

 .השעמ ַא טרעה טציא
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 ףיוא לרעמעק ןיא ןגעלעג ךיא ןיב סטכַאניוצ-גָאטײרפ ַא ןיא לָאמניא

 -עג טַאהעג בָאה'כ .ץכעילבוה סע ןעמ טפור זדנוא ייב .ךעלצינש לגרעב ַא

 ןענַאטשעגפױא ןעמ זיא ןרָאי ענעי .רעטיב ןוא רעווש גָאט ןצנַאג ַא טעברַא
 יד ןופ ןגָאלשעגּפָא ןעמ טָאה לטכיל ןרַאפ ןוא גָאטרַאפ טעברַא רעד וצ
 גָאטיײרּפ .רָאב ןיא ןייג וצ טייצ ןייק טַאהעג טשינ וליפא בָאה'כ .תוריכש
 רעקיד'תבש רעד וצ טיטעּפַא ןבָאה לָאז'מ סמערַאװ ןייק טשינ ןעמ טכָאק
 עלַא .טלײטרַאפ ךימ עטסָאבעלאב יד טָאה הדועס רעד ייב רעבָא ,הדועס
 לדיױו ַא טגנַאלעד יז טָאה רימ ,שיפ ןופ לקיטש"לטימ ַא ןגָארקעג ןבָאה
 -רעסַאװ ןעוװעג זיא ךיוי יד .ןקערק ןעמונעג ךיילג ךיז בָאה'כ .רענייב טימ

 רעלסיפ ענרעניה יײיווצ ןבילקעגסיוא רימ יז טָאה שיילפ ןופ .ןגוא ןַא ,קיד
 טסעגרָאפ ,ןעייקעצ טשינ סע ןָאק'מ סָאװ םעד ץוחַא .סקַאלפרָאה םעד ןוא

 םעמיצ סָאד .הלח גונעג ןגָארקעג טשינ וליּפַא בָאה'כ .ןענרעל'ס ןופרעד ןעמ

 .רעקירעגנוה ָא ןגייל ךימ קעוַא ןיב'כ .טכוזרַאפ טשינ ןצנַאגניא ךיא בָאה
 ןבָאה'ס ןוא טלעק ַא ןענַאטשעג זיא לרעמעק ןיא .רעטניװ ןעוועג זיא'ס
 ַא ףיוא ןדנואו עטקַאהעג ןיא ןגעלעג ןיב ךיא .ךיוא זיימ טרעדורעגמורַא
 ןיא טָאה ןרָאצ רעד ןוא .סעטַאמש טימ טקעדעגרעביא ,ךעלצינש עּפוק
 טציא ּפָאטרעד'כ ןעוו זַא טכודעג רימ ךיז טָאה'ס .הבהל שא ןטָאזעג רימ
 רעד ףיוא .ךעלציּפיץיּפ ףיוא ןסירעצ םיא ךיא טלָאװ ,ןעּפיל רעדורב ןיימ
 ײװ רעסעב זיא ןירעגעווש ַא ןסייל ייב ,ןסָארדרַאפ ךיוא רימ טָאה ןעל'הוח

 ,רעדניק ענייש עריא ןוא ךיז ןיז ןיא טַאהעג רָאנ סָאה יז רעבָא ,רעדורב ַא

 -עג לָאמַא זיא יז זַא ןוא עלענַאּפ ַא יוװ טצוּפעג ךיז טָאה יז .סעקלַאיל יד

 ןָאטעגנָא יז טָאה .ןפורפיוא ןַא וצ רעדָא .הלכ ַא ןריפ לוש ןיא ןעמוק
 רָאנ ךיא בָאה ןענַאטשעג ןיא ןעגנַאגעג ןיב'כ ואוו .רעדעפ ַא טימ טוה ַא
 ךיז ןבָאה ייז .טפיוקעג ץנעי טָאה על'הוח ,טפיוקעג סָאד טָאה עּפיל : טרעהעג
 א ןוא רעטופ ןשימש ַא טכַאמעג ךיז סָאה יז .טריצעג ןוא טצוּפעג רָאנ

 בָאה ָאד ןוא ,סעטכָאמש ײלרעלַא ןעגנַאהעגנָא ךיז ףיוא ןוא רעטופ ןסקופ
 ןופ טיירדעג רימ טָאה ךױב רעד ןוא טנוה ַא יװ טרעגלַאװעג ךיז ךיא
 ןקיטנָא יז ףיוא לָאז רע טָאג ןטעב ןוא ,ןטלעש ןעמונעג יז בָאה'כ .רעגנוה
 טמוקיס זַא ןייא ץלַא טלַאפ'ס סָאװ עלַאמ ןוא ,גנעגרעטנוא ןוא קנערק עלַא
 .ןפָאלשעגניײא ךיא ןיב ױזַא .עכוי יד ןָא

 וַא טריּפשרעד ןוא טּפַאכעגפױא ךימ ךיא בָאה טכַאנ רעד ןטימ ןיא

 -נָא ךימ טלָאװ דש ַא יװ .ןעוועג ױזַא סעּפע זיא'ס .המקנ ןעמענ וומ'כ
 -פיוא ךימ בָאה'כ .המקנ םענ ,שובייל : ןגירשעג ןוא רָאה יד ייב .ןעמונעג
 ךיא בָאה קַאז םעד .קַאז ַא טכוזעגסױא רעטסניפ רעד ןיא ןוא טלעטשעג
 ןסעגרַאפ בָאה'כ רָאנ ,הצקומ ץלַא סָאד זיא תבש .ךעלצינש טימ טליפעגנָא

 ךימ בָאה'כ .קוביד ַא ןיירַא רימ ןיא ויא'ס טניימעג בָאה'כ .טייקשידיייס
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 טױנק ַא טימ ךעלדנייטש ייווצ ,קַאז םעד ןעמונעג ,ןָאטעגנָא טייהרעליטש

 ךיא ןיב ןעגנַאגעג .ףיוה ןופ טע'בנג'עג'סױרַא ךיז ןוא ןכַאמ-רעייפ םוצ
 טימ ,רעלכייּפש םעד טימ ,לימ רעד טימ זיוה ס'רעדורב ןיימ ןדניצרעטנוא

 ןעוועג זיא געוו רעד .ךשוח"רעטסניפ ןעוועג זיא טכַאנ יד .לכמ"לכב-לכה
 -רעטניה ךרוד רָאנ ,טָאטש רעד ךרוד טשינ ךיא ןיב ןעגנַאגעג .רעטייוו ַא
 סעקנָאל ךרוד ויִק רעמוז סעשַאּפ ןעמ וואו ץכעזיומעג םעד ךרוד ,ךעלגעוו

 םלוע ןוא הזה םלוע :ץלַא רילרַאפ ךיא זַא טסואוועג בָאה'כ .רעדלעפ ןוא
 ןיא ןגָאז יז טעװ סָאװ .ןעמַאמ רעד ןגעוו טכַארטעג וליפא בָאה'כ .אבה
 פא רעש ןיוש זיא ,החיצר ַא ןיא ןײרַא ךיז טביירט'מ זַא רָאנ ? רבק
 .עדייב םענעי יבַא גיוא ןייא ןכעטשסיוא ךיז :סע ןעמ טגָאז יװ .ןטלַאהוצ
 ַא !געװ ןפיא ןפערט ךימ ןעק ץימע זַא טגרָאועג טשינ וליּפַא בָאה'ב
 .העד רסח :טגָאז'מ יװ ױזַא ןעװעג ןיב'כ .רעוו ךיא סייו רעדָא רעױּפ

 ןוא ןזָאלבעג טָאה טניװ רעד ןוא ןעגנַאגעג ןוא ןעגנַאגעג ױזַא ןיביכ
 רעביא יינש ןיא ןעקנוזעג ןיב'כ .רבא ןדעי ןיא ןיירַא רימ זיא טלעק יד
 ןעמוקעגוצ .ןײרַא ןרעדנַא ןיא ןוא סױרַא בורג ןייא ןופ ןיב'כ .ןעלכעגק יד
 ןייא ןעוו .טניה ןלַאּפַאב ךימ ןענייז -- ַאזַא לפרעד ַא -- סעקניאָאכ יד וצ
 טגָאיעגכָאנ ךימ ןבָאה'ס .ןרעפטנעּפָא עלַא םיא ןעמענ ,ןליב ןָא טביוה טנוה
 ףיוא ןסיירעצ ךימ ןלעװ ייז טניימעג בָאה'כ ןוא םיבלכ עטַאשט עצנַאג ַא

 -רעביא טשינ ךיז ןבָאה םירעיױּפ יד סָאװ רעדנואוו ַא ךיוא זיא'ס .רעקיטש
 טניימעג ןטלָאװ ייז לייוו ,טכַאמעג טכערוצ ךיילג ךימ טלָאװ ןעמ .טקעװעג
 קַאז םעד ןפרַאװקעװַא טלַאװעג ןיוש בָאה'כ .בנגידרעפ ַא ןיב ךיא זַא
 סעדעי רָאנ !הנידמ רעד רעביא קעװַא רָאג רעדָא ,ןפָאלש ןייגקירוצ ןוא

 .טשינ לָאמנייק רעדָא טציא :טצײרעגנָא יינסנופ ךימ סטוג-טשינ'ס טָאה לָאמ
 רעבָא ,גנירג ןענייז ךעלצינש .רעטייוו ןוא רעטייוו ץלַא ןכַארקעג ןיביכ
 ןסָאגַאב שזַא ןיב'כ .רענייב יד ןיא ןכערב טמענ ,קַאז ַא גנַאל טגָארט'מ זַא

 .שפנ תריסמ ףיוא ,טגָאזימ יװ ,ןעגנַאגעג ןיב'כ .סייווש טימ ןרָאװעג
 ,ףַארט ַא טרעה טציא
 ןייז ןיוש לָאז .ךיז טלטױר למיה רעד זַא ,ךיא עז םיצולּפ ןוא ייג'כ

 דלַאב ןעוועג זיא'ס לייװ ,טביולגעג טשינ םעּפע רימ ךיז טָאה'ס {גָאטרַאפ
 ןעװעג ןיוש ןיב ךיא .גנַאל ןענייז טכענ יד ןעװ ,גָאטיײרּפ ןצרוק ץ'כָאנ
 סָאװ .ןפיול טעמכ ,רעכיג ןענַאּפש ןָא ביֹוה ךיא .לימ רעד ןופ טייו טשינ
 םעד .טנערב לימ יד זַא עז ןוא וצ'םוק'כ !ןעיירב גנַאל ךייא ךיא לָאז
 1סנױזַא סעּפע טרעהעג ןיוש טָאה ריא .ןעמַאלפ ןיא טייטש זיוה ס'רעדורב
 ןיב טונימ ַא .יַאס יװ יַאס טנערב ץלַא ןוא הלחנ ַא ןדניצרעטנוא םוק ךיא
 ןָאטעג בױה ַא שזַא רימ ךיז טָאה'ס .ןעמונַאב יװ ןייטש ןבילבעג ךיא

 ןוא קַאז םעד קעװַא ףרָאװ ַא וט'כ .עגושמ רעוו'כ טניימעג בָאה'כ .חומ ןיא
 ליוו'כ .ךיוא ןעיירש ןעמונעג בָאה'כ .ןגיוב ן'סיוא לייפ ןפיול ךיז זָאל
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 רעד טימ ןעּפיל ןָא ךימ ךיא ןָאמרעד ָאד רעבָא ,לימ ןיא ןפױלנײרַא
 ,םינּפַא ,ןענייז ךיור ןופ !רעייפ ןעמַאלפ :זיוה ןיא ןײרַא ףיול'כ .החפשמ
 .הרות תחמש יװ קיטכיל זיא'ס .ןענערב סעקלעב .טשלח'רַאפ ןרָאװעג עלַא
 םעד ּפָאכ ַא וט ,לביטש-ףָאלש ןיא ףיול'כ .ןוויוא ןַא יו טקַאב ץיה יד

 ּפָאכ דלַאב .יינש ןיא סױרַא םיא ףרַאװ ןוא רעטסנעפיס סיוא ךערב ,רעדורב
 טשינ רעיש רעוװ'כ .לדניזעג עצנַאג'ס ,דניק ַא ךָאנ ,דניק ַא ,בייו'ס ךיא
 -עג זיא שפנ עטצעל'ס יװ ױזַא .סױרַא עלַא עװעטַאר'כ רָאנ ,טקיטשרעד
 .ּפָא יז ןעמ טרעטגימ ןסיורד ןיא .ךַאד רעד ןייא לַאפ ַא טוט ױזַא ,טעװעטַאר
 -רָאג זיא זיוה סרעדורב ןופ .סעיָאג יד ןָא ךיז ןפיול עניימ ןדלַאװעג יד ןופ
 -ץגּפָא ןעמ טָאה לימ יד רעבָא .ןעמיוק ַא טימ שַא גרַאב ַא ,ןבילבעג טשינ
 ןוא רעייפ ןיא ןיירַא םיא ףרַאװ'כ .קַאז ןיימ ךיא עזרעד ןטימ ןיא .ןשָאל
 -רעבירַא ןעמ טָאה טניזעגזױה ןטימ רעדורב רעד .טנערברַאפ טרעװ רע

 .גָאט ןרָאװעג זיא לייוורעד .םינכש וצ טריפעג
 ָאד זיא סָאװ :רע טגערפ ,ךיז וצ ןעמוקעג זיא רעדורב ןיימ ןעוו

 סָאװ טסואוועג טשינ בָאה'כ ז רעהַא ןעמונעג ךיד וד טסָאה יװ !ןפָאלרַאפ
 -רעטנוא רע טָאה סָאד ! ליוהעג ַא סױרַא טזָאל ןירעגעווש ןיימ .ןרעפטנע וצ
 ךימ ןלַאּפַאב םירעױּפ יד .ןגיוא יד ןצַארקסיוא רימ ליוװ יז ןוא !ןדנוצעג

 ךימ טרעװ ןושל'ס !רעהַא ןגָארטרַאפ ךיד טָאה לייט רעעסָאװ :ךיוא
 ךימ טמענ'מ ןוא סעציגָאלק יד טימ רימ ןעגנַאלרעד יז ןוא ןעמונעגּפָא
 ןצנַאגניא ןיוש ןיב'כ זַא ןעזעג טָאה רעדֹורב ןיימ ןעוו .חצר תוכמ ןגָאלש

 טעװ ,טָאג ַא ָאד זיא'ס .םינכש ,גונעג :ןָא ךיז רע טפור ,רעט'קיזמ'עצ ַא

 .םינּפ ןיא ייּפש ַא רימ טוט רע ןוא .ןפָארטש םיא רע
 ךימ רָאנ ןעגנַאגעג טשינ ןיב'כ .םיײהַא טכיירגרעד זיא'ס יװ בָאה'כ

 .היח ענעסָאשעגרעטנוא ןַא יו ,ריפ עלַא ףיוא רעטקיטולבעצ ַא טּפעלשעג
 ןיא ןדנואוו יד ןליק ןוא ןצעּפָארַא טזומעג ךימ ךיא בָאה לָאמ עכעלטע

 רעטכער רעד ןָא טשרע ךיז טבױה טָאטש ןיא ןוא םיײהַא םוק'כ .יינש
 טסואוועג וטסָאה ןענַאװ ןופ ?ןעװעג וטסיב ואװ :ןגערפ עלַא .רעדימרַאה
 סָאװ ןיא רָאװעג ןעמ טרעװו לייוורעד 1הפרש ַא זיא רעדורב ןייד ייב זַא

 דלַאװג ַא טכַאמ ןוא לרעמעק ןיא ןײרַא טייג רעילָאטס רעד .דשוח ךימ זיאימ
 ןטימ ןיא בָאה ךיא זַא ,טמערַאיל ענָאי ץנַאג .קַאז ַא םיא טלעפ'ס זַא
 .זױה סרעדורב םעד ןדנוצעגרעטנוא סטכַאנוצ:גָאטיירפ

 .הסיפת ןיא ןצעזנייא ךָאנ ךימ טע'מ ,טכעלש זיא'ס ןעזעג בָאה'כ
 ףעװעג רקוע בָאה'כ ןוא ,שילָאּפ ןיא ענוק רעד וצ ןדניבוצ ךימ רעדָא
 -סױרַא ךימ סטכַאנוצ-תבש ןוא תונמחר טַאהעג רימ ףיוא טָאה הלגע-לעב ַא
 רָאנ ,ןרישזַאסַאּפ ןייק טריפעג טשינ טָאה רֹע .שטשַאמַאז ןייק טריפעג
 שטשָאמַאז ןיא .רעסעפ יד ןשיװצ טפוטשעגניירַא ךימ טָאה'ר ןוא ,טסַאל
 .ןילבול ןייק קעװַא ןיב'כ ןוא ךַאז רעד ןופ טסואוורעד ךיוא ךיז ןעמ טָאה
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 ןיימ רָאנ ,טַאהעג הנותח בָאה'כ ,רעילָאטס ַא ןרָאװעג ךיא ןיב ןילבול ןיא
 ןייק רָאנ ,רעוש טעברַאעג בָאה'כ .רעדניק ןייק טַאהעג טשינ טָאה בייוו
 -עג זיא עּפיל רעדורב ןיימ .טעברַא ןיימ ןיא ןעוועג טשינ זיא הכרב לֹומ
 בָאה'כ רָאנ -- טרעהעג םיא וצ טָאה וענָאי בלַאה -- טַאנגַאמ ַא ןרָאװ
 ךדשמ ךיז ט'רע .תוא תנומת ןייק םיא ןופ ןטלַאהרעד טשינ לָאמנייק
 ןרָאא יד טבעלעגסיוא .ָאשינ ןיוש זיא רע .םיריבג ,םינבר טימ ןעוועג

 ,דובכ ןיא ןוא רשוע ןיא
 רימ טלָאװ רֶעװ .טלייצרעד טשינ םענייק ךַאז יד טציא זיב בָאה'כ

 .רעװָאנָאי ַא ןיב'כ זַא ןסיװ לָאז'מ טלָאװעג טשינרָאג בָאה'כ 1 טביולגעג
 רָאנ .רענישערבעש ַא ןיב'כ טגָאזעג ךיא בָאה ,טגערפעג ךימ טָאה'מ זַא
 ,תמא זיא'ס ז ןגיל ןגָאז ךיא לָאז סָאװ וצ ,טעב ןטיוט ןפיוא גיליכ זַא ,טציא
 ןיוש לע'כ ןוא ,טשינ ךיא ײטשרַאּפ ךַאז ןייא .תמא רעצנַאג רעד ,רעדירב
 סָאװרַאּפ :ןגױא יד ףיױא ךעלברעש ןגייל רימ טע'מ זיב ןייטשרַאפ טשינ

 זיא טלעמונַא !הפרש ַא רעדורב םייב ןעוועג טסלָאמעד דָארג סעּפע זיא

 .זיוה'ס רעדורב םייב טּפַאכעגנָא ךיז טָאה סעכ ןיימ ןופ זַא ,ןלַאפעגנייא רימ
 זןדיי ;ריא טגָאז סָאװ

 ,זױה ןייק רעטנוא טשינ ךיז טדניצ סעכ ןופ --

 -- טנערב סעכ רעד טגָאז'מ ...סייוו'כ ---
 .ױזַא זיולב ךיז טדער סָאד --

 עלַא ןסעגרַאפ ךיא בָאה ,רעייפ'ס ןעזרעד בָאה'כ זַא רעבָא ,ונ --

 טנערברַאפ ןרָאװעג עלַא ייז ןטלָאװ ,ךיא טשינ ןעוו .טעװעטַארעג ןוא תונובשח
 םעד ןסיװ לָאז'מ ןליוו ןיימ זיא ,ןברַאטש םייב טלַאה'כ זַא טציא .ליוק ףיוא
 ...תמא
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 לגיּפש רעד

 (דש ַא ןופ גָאלָאנָאמ ַא)

 א

 -גיּפש יו ךייוו ,חלשותמ יװ טלַא זיא סָאװ ַאזַא ץענ ַא ןַארַאפ זיא'ס

 ןריולרַאפ טשינ יז טָאה ןעגנַאפ וצ חוכ םעד רעבָא ,רעכעל טימ לופ ,סבעוו

 רעדָא ,געט עקיטכענ ךָאנ ךיז ןגָאי ןופ דימ טרעװ דש ַא ןעװ .םויה-דע
 -ַאב לָאמ עלַא ךיז רע ןָאק ,לימטניוו ַא ןופ לגילפ יד ןיא ךיז ןעיירד ןופ
 ןוא ,סבעווניּפש ריא ףױא ןיּפש ַא יװ טרעױה רע .לגיּפש ַא ןיא ןצעז
 ,ןימ ןשרעבייוו םעד טייקלטייא ןבעגעג טָאה טָאג ,ןלַאפנײרַא זומ גילפ יד
 סָאװ ,סנירעטכַארטמוא יד ;עכייר יד ,ענייש יד ,עגנוי יד -- רקיע רעד
 .טייקילעזעג קיניײװ ןוא טייצ ךס ַא ןבָאה

 רעטָאפ רעד .קינשַארק לטעטש םעד ןיא לבייוו ַאזַא ןענופעג בָאה'כ

 .גיצנַאד ןייק ןטילּפ יד טימ ןרָאפעג זיא ןַאמ רעד .רעדלעוו טקַאהעג טָאה
 ןבילבעג זיא רעטכָאט יד .זָארג ןסקַאװעג ןיוש זיא רבק סרעטומ רעד ףיוא

 ,לעפ טימ ענעגָאלשַאב ןטרעפוק ,קנעש ענעבמעד ןשיווצ ,זיוה טלַא ןַא ןיא

 טסניד עגנוי יד .ביוט ןעוועג זיא טסניד עטלַא יד .דייז ןיא ןדנובעג םירפס
 קינשַארק ןופ ךעלבײװ ערעדנַא יד .רמז"ילכ ַא טימ טצנומשעג טָאה
 ףױא רענרעק טלָאמעג ,לוויטש עשליבסנָאמ ןיא ןעגנַאגעגמורַא ןענייז
 ןעגנַאגעג .ןריובעג ,ןגָארטעג ,ךעלכיַאי טכָאקעג ,ןרעדעפ ןסילשעג ,סענרַאשז
 -עגפיוא ןַא ,ןירענעקליוװ ןוא ראות"-תפי יד ,לריצ טָאה סָאװ .תויוול ךָאנ
 עקידלטעטשנײלק עקיזָאד יד טימ ןדער טנָאקעג .עקָארק ןיא ענעגיױצ
 ףיוא ןעיינסיוא ןוא ךוברעדיל עשטייד סָאד ןענעייל רעסעב ןיוש ז תושפנ
 יד .הכלמה רתסא ןוא שורוושחא ,עבש תב ןוא דוד ,הרוּפצ ןוא השמ עװנַאק
 ןיא ןעגנַאהעג ןענייז ,טכַארבעג ריא טָאה ןָאמ רעד סָאװ ,רעדיילק ענייש
 *ייז יד .לטעקש"גנוריצ ןיא ןגעלעג ןענייז ןטנעמיד יד ןוא לרעּפ יד .רעמלַא

 ןגרָאברַאפ .רָאה עטיור יד ןוא סעקטיימ ענעטּפָאהעגסױא יד ,רעדמעה ענעד
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 רענעגייא רעד טשינ וליּפַא ,ןעזעג טשינ רענייק טָאה ,לכיטּפָאק ןרעטנוא
 .רעטצניפ זיא טכַאנייב ןוא גָאט זיא גָאטײב 1 ןעוו .ןַאמ

 רעד ןפורעג טָאה יז סָאװ ,לביטשמעדיוב ַא טַאהעג טָאה לריצ רעבָא
 ןרַאפ רעסַאװ יװ יולב -- לגיּפש ַא ןעגנַאהעג טרָאד זיא'ס ןוא ,ראודוב
 ,םער רעטדליגעג ַא טימ טמערעגמורַא ,ןטימ ןיא טלַאּפש ַא טימ ,ןרירפרַאפ
 לגיּפש םעד רַאפ .סרעטָאנרעּפיּפ ,ןזיור ,ךעלדגיירק ,ןעגנַאלש טימ טריצַאב
 טימ לוטש ַא ןענַאטשעג זיא ןבענועד .רעב ַא ןופ לעפ ַא ןגעלעג זיא
 ןציז וצ יו רעסעב ןייז ןָאק סָאװ .סעזעג ןשוילּפ ַא ןוא ןענעלנָא ענרענייב
 ףיוא סיפ עסעוװרָאב יד ןרַאּפשוצנָא ,לוטש רעקיזָאד רעד ףיוא עטעקַאנ ַא
 טַאהעג טָאה לריצ זטלַאטשעג ענעגייא יד ןעױשַאב וצ ןוא לעפנרעב רעד
 -- ןטסירב יד .סעלטַא יװ טָאלג ןעװעג זיא עריא טוה יד .ןעױשַאּב וצ סָאװ
 סיפ .ןעלסקַא יד ףיוא ןלַאפעג ריא ןענייז רָאה יד .ןעלגָאל עלופ יװ ףייטש

 טנָאקעג טָאה יז .ןידניא ןַא יב יװ עקנַאלש ןוא עכױה טַאהעג יז טָאה
 -רַאפ טָאה יז ליואוו יו .טייקנייש ריא טימ ןקיווק ךיז ןוא ןעיהעש ןציזּפָא

 ךיז יז טָאה ,לגיר ַא ףױא טלגיררַאפ ןוא לטייק ַא ףיוא ריט יד טלטייק
 ,ץנירפ ַא ןיירַא טמוק'ס ןוא ךיז טנפע ריט יד זַא ,ןוימד ןיא טלָאמעגסוא
 ןרעװ ליוו ענעגרָאברַאפ סָאד לַא לייוו .רעטכעפ ַא ,רעטכיד ַא ,רעגעי ַא
 לָאז'מ טרַאג עביל עדעי ,ןגָאזסיױא םיא לָאז'מ ליוװ דוס רעדעי ,טקעלּפטנַא

 ןבָאה דרע ןוא למיה .טכעוושרַאפ ןרעוו זֹומ טייקילייה עדעי ,ןטָאררַאפ יז
 .סואימ ןייז ןלָאז ן'פוס עלַא זַא ,ןריואוושרַאפ ךיז

 ךיילג ןוא היפהפי רעקיזָאד רעד ןופ טסואװרעד ךימ ךיא בָאה ,ונ
 םענייא ןיא .דלודעג ץקוע ןַא זיולב ףרַאד'מ .עניימ זיא יז זַא ,ןעמונַאב
 לצרָאװ ןפיוא טפַאגעג ןוא עטזױלבטנַא ןַא ןסעזעג זיא יז ןעוו ,גָאטרעמוז ַא
 ץרַאװש :לגיּפש ןיא טקילברעד ךימ יז טָאה ,טסורב רעקניל רעד ןופ
 ,קָאב ַא ןופ רענרעה ,ןרעיוא עשלזייא טימ ,עטעּפָאל ַא יװ גנַאל ,ךעּפ יװ
 ןייק טשינ ןבָאה עניימ ןגיוא יד .גיצ ַא ןופ דרָאב ַא ,שָארפ ַא ןופ לימ ַא
 וצ ךיז ןסעגרַאפ טָאה יז זַא ,ןרָאװעג יז זיא ט'שודיח'רַאפ ױזַא .ןעלסייוו

 ַא יװ טכַאלעצ ךיז יז טָאה ,לארשי עמש ןעיירש ֹוצ טָאטשנַא .ןקערש
 .ןירעפיטש

 ,טגָאזעג יז טָאה -- !טסיב וד סואימ יװ ,יוא --
 .טרעפטנעעג ךיא בָאה -- !טסיב וד ןייש יו ,יוא --
 .ןלעפעגליוו ריא זיא ביול ןיימ

 :טרעדיוורעד בָאה ךיא ןוא ,טגערפעג יז טָאה -- 1 וטסיב רעוו --
 .דש רענלָאּפ ןייק טשינ ,לטערש ַא ןיב'כ ,רעטכָאט ,טשינ טכרָאפ --

 סמערָא עניימ ,ןייצ ןָא זיא ליױמ ןיימ ,לגענ ןייק טשינ ןבָאה רעגניפ עניימ
 טרעיינ זיא חוכ ןיימ .סקַאװ יװ ךיז ןגיוב רענרעה יד ,ץירקַאל יװ ךיז ןעיצ
 טיירדעגרעביא ןַא ,רעכַאמ-ךעליירפ ַא .ץל ַא ןחדב ַא ןיב'כ .ןצמעל יד ןיא

1244 



 ןיילַא לָאמ עלַא טסיב וד לייוו ,טימעג ןייד ןרעטייהוצפיוא רעגַאב'כ .לסעלש
 .טפַאשקנעב ןייד ןעמונרַאפ בָאה'כ וא

 זטציא זיב ןעוועג וטסיב וװ --
 זיומ יד ןוא טצלירג לירג יד וװ ,ןוויוא ןרעטניה ,רדחףָאלש ןיא --

 .אנעשוה רעטּפַאלקעגסיוא ןַא ןוא בלול םענעקורט ַא ןשיװצ ,טכרָאש

 1 ןָאטעג וטסָאה סָאװ --
 ,ריד ףיוא טקוקעג --
 1גנַאל יװ --
 .ןָא טכַאנ-הנותח רעד ןופ --
 וןסעגעג וטסָאה סָאװ --
 ןופ טכיל סָאד ,רָאה ענייד ןופ ןייש יד ,בייל ןייד ןופ חיר םעד --

 .ןרעטש ןייד ןופ רעיורט םעד ,ןגיוא ענייד
 סָאװ !וטסיב רעװ -- .ןפורעג יז טָאה -- ףנוח ַא טסיב וד ,יוא --

 זתוחילש ןייד ןיא סָאװ ?וטסמַאטש ןענַאװ ןופ !וטסוט
 ,דימשדלָאג ַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןיימ .השעמ ַא טלייצרעד ריא בָאה'כ

 ליונק ַא ףיוא רעלעק ַא ןיא ךיז יז ןבָאה טרָאּפעג .עכידש ַא -- עמַאמ יד
 טניואװעג ךיא בָאה טייצ ַא .רזממ רעייז ןיב ךיא ןוא ,קירטש עטליופרַאפ
 .ןפרָאװלױמ ןופ ךָאל ַא ןיא ,ןטוטיּפַאל ןופ בושיי ַא ןיא ,ריעש גרַאב ןפיוא
 ַא יא עטַאט רעד זַא ,טסואװרעד ךיז ןבָאה עטוגיטשינ יד ןעװ רעבָא
 ,רעלגַאװ ַא ךיא ןיב ןָא סלָאמעד ןופ ,ןבירטרַאפ ךימ יד ןבָאה ,שטנעמ

 .םדאדב ַא ןופ קילבנָא םעד ּפַאכ ךיא לייו טשינ ךימ ןליװ סעכידש יד
 רעדניק .ןליב רימ ףיוא ןעוט טניה ,ךוד ןיימ ןופ ןפױלטנַא רעטכעט ס'הווח

 םענייק וט'כ 1 דחּפ רעד זיא סָאװ רעבָא .ייז וצ ךיז זיװַאב ךיא ןעוו ןענייוו
 ,רעמיצנעיורפ ענייש ףיוא ןקוק וצ :רעגַאב ןייא בָאה'כ .זייב ןייק טשינ
 .יײז טימ ןסעומש וצ --- שימייה רימ טימ ןרעו יז ןעוו ןוא

 .גולק דימת סינ ןענייז ענייש יד ז ןסעומש םורָאװ --
 ,ןטייהנייש יד ייב ךעלעקנעבסיפ יד םימכח יד ןענייז ןדע-ןג ןיא --
 .טרעקרַאפ טנרעלעג ךימ טָאה ןיציבר ןיימ ---
 .לזירג"הרוש ַא ןביירש וצ יװ זטסואוועג ןיציבר ןייד טָאה סָאװ --

 םעד רענייא ךָאנ ןגָאז ייז .ןבלימ ןופ ךעלּפעק ןבָאה םירפס ןכַאמ סָאװ יד
 ןטשרפ ןזיב זיולב טכיירג המכח יד .ךימ גערפ וד .ןעײגוּפָאּפ יד יו ןרעדנַא
 םיכאלמ יד ,הװַאת ץלַא ,טייקנייש ץלַא זיא רעכעה ןוא ןָא טרָאד ןֹופ .למיה

 ןענָאק םיבורּכ יד .דמַאז ןיא ךיז ןליּפש םיפרׂש יד .ּפעק ןייק טשינ ןבָאה
 .ףָאש סעדַאטס יװ דובכה אסכ ןרַאפ ךיז ןעשַאּפ םילארא יד .ןלייצ טשינ
 ןקעל ךיז טזָאל ,קע ןרַאפ ןתיוול םעד טיצ רע .םת שיא ַא זיא ןײלַא לוכיבכ
 *ילימ ןופרעד טגייל יז .אבר אמוהתד אבקונ יד טלציק ןוא רבה רוש ןופ
 .ןרעטש ַא זיא ייא ךעלטיא ןוא ,גָאט ַא רעייא ןסַאילימ
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 ,קזוח טסכַאמ וד ,ייג --
 וָאנ רעד ףיוא קחח ַא ןסקַאװנָא לָאז םעד ,קווח טכַאמ'ס רעװ ---

 ,תמא םעד ןגָאז רעדָא זומיכ .טּפעשעגסיוא רימ ייב ךיז ןבָאה סנגיל עלַא

 .םוטש ןביילב רעדָא
 זרעדניק ןריובעג וטסנָאק --
 ןופ רעטצעל רעד ,לזייאלױמ ַא יװ ןיב ךיא .עטנירַאה ןיימ ,ןיינ --

 ץזױּפשטנַא זיולב ןָאק ךיא .סיוש רעמערַאװ ַא וצ טסולג ךיא רעבָא .רוד ַא

 -יוו ,טעבעג ןיימ -- גנורעטסעל ,הווצמ ןיימ זיא דניז לי ,שיא-תשא ןַא
 רעד -- ײרעטלַאהסיױרג ,ןייוו ןיימ --- תופיצח ,טיורב ןיימ --- טײקינעּפשרעד
 .ןצנומש ןוא ןשיולּפ --- ןכַאז ייווצ זיולב ןָאק ךיא .ןייבעג ןיימ ןופ ךרַאמ

 :טגָאזעג ןוא דייר עניימ ןופ טכַאלעצ ךיז טָאה יז
 ןופ ייג .טַאהעג ךימ עמַאמ יד טָאה ןכיילגסנייד ןוא ריד רַאּפ טשינ --

 ךיד ט'רע ןוא ןפור רעכַאמ-ףושיכ ַא לעוו'כ ליײװ ,ןעמוקעג טסיב ןענַאװ
 .ןביירטרַאפ ןכורּפש טימ

 :טרעפטנעעגּפָא בָאה ךיא
 ןפרַאװ סָאװ ענעי ןופ טשינ ןיב ךיא .ןײלַא ייג ךיא ? ןביירט סָאװ וצ --

 .דימת ןטוג ַא .ןָא ךיז
 .ךיוה ַא יװ ןענורעגסיוא זיא הרוצ ןיימ ןוא

 ֹב
 ,לביטשמעדיוב ריא ןיא ץזיועג טשינ ךיז לריצ טָאה גָאט ןביז

 בָאה'כ .טלמירדעג בָאה ןוא לגיּפש ןיא ןסעזעג ןיב ךיא .ראודוב הנוכמה
 -- ןברק רעד ,טײרּפשרַאפ ןעוועג זיא ץענ יד .קירעגיינ זיא יז זַא ,טסואוועג
 ,ןעלטרָאפ ערעדנַא ןופ טרעלקעג סנטײצַאב ןיוש ןוא טצענעגעג בָאה'כ .טיירג
 ןעמיוק םעד ןטָאטשרַאפ ךיא לָאז !טכַאמ יד ןתח ַא יב ןביורוצ ךיא לָאז
 רעקסירט ןופ ןיווישודיק םעד ןכַאמ רעױז ךיא לָאז ?שרדמ"תיב ןיא
 ךיא לָאז !ןטלָאק ַא דױמ רערימדול רעד ייב ןטכעלפרַאפ ךיא לָאז 1 דיגמ

 רעמלעכ םעד ןכַאמ קירעזייה ךיא לָאז ז עקות"לעב ַא ןופ רפוש ַא ןיא ןײרַא
 לטערש ַא טשינ טלעפ'ס 1 םוטיּפ םעד רדה ַא ייב ןסײבּפָא ךיא לָאז 1 ןזח
 ,טרעטיצ רעסַאװ ןיא שיפ ַא ןעוו ,םיארונ םימי יד רַאפ טרפב ,ןָאט וצ סָאװ
 -קידניא ןוא טּפַאזהנבל ןופ טכַארט ןוא יװַא רעױה ךיא יװ ,לייוורעד
 ,ָאטשינ ןיב ךיא רעבָא ,ךימ טכוז יז .עטנױשרַאּפ ןיימ ןיירַא טמוק ,ןעמיוז
 רימ ךיז טָאה'ס .ט'רגפ'עג ךימ ךַאמ ךיא רעבָא ,לגיפש ןרַאפ טייטש יז
 םעד סיוא טוט יז ...ךַאװ רעד ףיוא םולח ַא -- יז טלמרומ -- טכודעג

 ןַאמ רעד זַא סייוו ךיא .טַאהעג יז טָאה עמַאמ יד יװ טביילב ןוא קָארּפָאלש
 ױ זיא רעירפ טכַאנ ַא) טכער עריא ןָאטעג טָאה רע ןוא טָאטש ןיא ןיא
 תולפתו בקב השא הצור :ארמג יד טגָאז יװ רעבָא ,(הווקימ ןיא ןעוועג
 ןוא ,עקילג עזױר תב לריצ ,רימ ךָאנ טקנעב יז .תועינצו םיבק הרשעמ
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 -ךאלמ רעד .עניימ ,עניימ זיא יז .תובצע טימ לופ ןענייז עריא ןגיוא יד
 ריא רַאפ ןיוש טצייה םונהיג ןיא למחמ ַא .טוד יד טיירג ןיוש טלַאה המוד

 -וצ ןיוש טביולק רעצייה ַא וצ טנידרעד ךיז טָאה סָאװ עשר ַא .לסעק םעד
 יינש לגרעב סָאד :טײרבעגנָא זיא ץלַא .רענעּטש ןוא ץלָאה ךעלטייש ףיונ

 ,ןטסירב יד רַאפ גנַאװצ יד ןוא גנוצ רעד רַאפ ןקַאה רעד .ןליוק עּפוק יד ןוא
 רעבָא .לֵאג יד טגָאנ סָאװ םערָאװ רעד ןוא רעבעל יד טסייב סָאװ זיומ יד
 טעלג ַא טוט יז .םולח ןייק ןוא ןורתּפ ןייק ןופ טשינ טסייוו עלעגיפליּפש ןיימ

 ,ןעלקנעש יד ,ךיוב ןפיוא טקוק יז .טסורב עטכער יד ןוא טסורב עקניל יד
 יד וצוּפ יז לָאפ ז ךוברעדיל סָאד ןענעייל יז לָאז .סיפ יד ןופ רעגניפ יד

 ץכעקעמשַאב טכַארבעג ריא טָאה ןַאמ רעד !רָאה יד ןעמעק יז לָאז !לגענ
 רע .ךעלעגענ ןוא רעסַאװנזױר טימ ריא ןופ טקעמש'ס ןוא ץישטנעל ןופ
 רעבָא ,ודלַאה ריא ףיוא ןעגנעה ייז ןוא ןלערק לרינש ַא טפיוקעג ריא טָאה

 יד ויא סָאװ זקנַאטשעג ןָא םימׂשב זיא סָאװ !גנַאלש ַא ןָא הוח זיא סָאװ
 ,טצכעל יז ,טרַאג יז !ןטש ַא ןַא טָאג זיא סָאװ א !ןטָאש ַא ןַא ןוז
 ץרַאה ןיא ,גנַאל זיא גָאט רעד .הנוז ַא יו ןגױא יד טימ ךימ טפור יז
 בורג רעד :ךיז ןעלקָאש עריא ןצפעל יד !ןורּפש ַא טגָאז יז .גנַאב זיא
 .ךיד ןיימ ןיא גיל ,רעטָאק רעצרַאװש ;ךיג זיא טניװ רעד ,ףיט זיא
 ןימ םענ ,ירירמ בטק -- ביל רעד זיא קרַאטש ,שיפ רעד יא םוטש
 ןַא ךימ ךיא וט ,טרָאװ עטצעל סָאד סױרַא טגנערב יז יװ ױזַא .,.בייל

 .ףיוא-טכייל םינּפ ריא .קעלּפטנַא
 .ָאד ָאי ךַאד טסיב וד --
 -מוא ךימ בָאה'כ רָאנ --- ךיא גָאז -- קעֹװַא טַאהעג ןיֹוש ןיב'כ --

 .טרעקעג

 זועװעג וטסיב ואוו --
 יץַאלַאּפ ס'הנוה בהר ןיא .טסקַאװ רעפעפ רעצרַאװש רעד ואו --

 .לגייפ ענרעדלינ יד ןופ ןטרָאג ןיא .סָאלש ם'יאדמשא ןבענ

 .סַאּפש טסבירט וד זטײװ ױזַא --
 ץעז ,רימ טימ םוק -- לדנייש ןיימ ,טשינ רימ טסביילג וד בוא --

 לצוו'כ .רענרעה עניימ ןיא ןָא ךיד טלַאה .ןעלסקַא עניימ ףיֹוא ףיֹורַא ךיד

 ,גרעב יד ןופ ןציּפש יד רעביא ריד טימ ןעילפ ןוא לגילפ יד ןטיײרּפשסױא
 .טעקַאנ ךָאד ןיב'כ --
 .ןָאטעגנָא טשינ רענייק זיא טרָאד --
 ,ןיב ךיא ואוו ןסיוו טשינ טעװ ןַאמ ןיימ ---
 .טשינ יװ ייס טסייוו רע --
 והעיסג יד ןרעיוד טעװ גנַאל יװ ---

 יעגר ַא יװ רעקיניױו ---

 זקירוצ ןייז ךיא לעװ ןעוו --
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 .קירוצ טשינ רעמ ןליװ ,ןיהַא ןעמֹוק סָאװ יד --
 וןָאט טרָאד ךיא לעװ סָאװ --
 ןסע ,דרָאב ןייז ןיא ּפעצ ןטכעלפ ,סױש סיאדמשא ףיוא ןציז --

 ךעלקעלג .םיא רַאּפ ןצנַאט וטסעװ טנװַא ןיא .דעמ ןעקנירט ,ןעלדנַאמ
 ריד טימ ןעיירד ךיז ןלעװ ןטוטיּפָאל .סיפ יד ףיוא ןעגנעה ריד ןלעוו
 .לבריוועג ןיא

 1 ךָאנרעד ןוא --
 ריד טימ ןיילַא רע טעװ ,רַאה ןיימ ןלעפעגליואוו טסעוו וד בוא --

 .טכענק ענייז ןופ םעגייא וצ ןרעפטנערעביא ךיד רע טעװ ,טשינ ןעוו .ןגיל
 1ירפ רעד ןיא ןוא --
 .ירפ רעד ןיא טשינ לָאמ ןייק זיא טרָאד --
 זןייז רימ טימ וטסעוו --
 .לדנייב ַא ןקעלּפָא ךיוא ךיא לעװ ,תוכז ןייד ןיא רשפא --
 לע ריד טימ ןייג רעבָא ,תונמחר ריד ףיוא בָאה'כ ,לדש םערָא וד --

 ,סעציפוי ,רעבליז ,דלָאג בָאה'כ ,ןטַאט ַא בָאה'כ ,ןַאמ ַא בָאה'כ .טשינ ךיא
 .קינשַארק ץנַאג ןיא ןעלפַאנק עטסכעה יד ןבָאה עניימ ךעלכיש יד .סעבוש

 .דימּת ןטוג ַא ,ונ --
 זןָאט ךיא ףרַאד סָאװ .טשינ ףיול ---

 ןיירַא וט .לעמ ןטסייוו ןופ לגײט-קינַאה ַא וצ טיירג !דייר ױזַא --
 ,בלח טוהרעגניפ ַא ,סטעפ-ריזח עלעטסעמ ַא ,ןּפָארטסטולב ַא טימ ייא ןַא
 יד ףיוא סע קָאב ןוא ּפָאטרעיפ םעד תבש ןָא דניצ .ךסנ ןיי לרעכעב ַא
 ביג ןוא רעגעלעג ןייד וצ ןַאמ ןייד ףור טכַאנ רעניירמוא ןַא ןיא ,ןליוק
 .לומילש טימ ןייא םיא רעפעלש ,רקש טימ םיא ץיירעצ .ןסע וצ םיא סע

 ןייא ןוא דרָאב עבלַאה ַא ּפָא םיא רעש ,ןכרָאנש ןבײהנָא טעװ רֶע ןעװ
 ףיוא סיירעצ הבותכ יד ,ןעלסקעוו יד ןערברַאפ ,דלָאג סָאד עבנג .האּפ
 "ריזח םייב רעטנוא ףרַאװ גנוריצ ןייד ןוא רענייטשלדייא יד .ךעלקיטש

 ךָאנרעד .הנתמ"תח ןיימ ןייז טעװ סָאד .רעטצנעפ ןרעטניה רעגעלש
 ,רבדימ ןזיב קינשַארק ןופ ריד טימ ןבעווש לעװ ךיא .רימ וצ ךיילג םיק
 ,סעקַאלָאקלײױװ טימ רעדלעוו רעביא ,ןעמָאװשטניה טימ רעדלעפ רעביא

 סהנעיה תב ,םירפוס ןענעז ןעגנַאלש ואוו ,םודס ןופ תוברוח יד רעביא
 ,ןייש טרָאד זיא סואימ .הקדצייאבג ןענייז םיבנג ,ןענשרד ןעָארק ,ןעגניז
 ןייּפ ןופ .טּפָארטשַאב -- תווצימ ,טנױלַאב ןרעװ תורבע ,ךיילג -- םורק
 םירוביכ ,ךעלזערג יװ ןקלעוװרַאפ סעדָאמ .רעטַאעט ןעמ טכַאמ רעטַאמ ןוא
 עלַא ןופ רעמ .הכרעמ עטסעב יד זיא הכאלמ"גנוצ .ךעלזעלב יװ ןצַאלּפ
 טייקיבייא יד לי .וצ ךיד לייא רעבָא .ןכַאל ןוא ןטָאּפש טרָאד טליג ןכַאז

 ,ץרוק זיא ערעזדנוא
 .ארומ בָאה'כ ,לדש ,ארומ בָאה'כ ---
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 ,ודנוא וצ ןעמוק עלַא רעבָא ,ארומ ןבָאה עלַא --
 עגימ ןיא ןשינעגערפּפָא ןעניפעג ןוא ןגערפ ךָאנ טלָאװעג טָאה יז

 ןּפיל יד טגיילעגוצ טָאה יז .ןעגנַאנעצ סנטײצַאב ןיב ןיא רעבָא ,דייר
 .לדייװ ןרעטניה --- שוק ַא ןָאטעג ךימ ןוא לגיּפש םוצ

 ג
 טסניד יד .תֹואּפ יד ןסירעג טָאה ןַאמ רעד .טנייוועג טָאה עטַאט רעד

 ַא טימ טָאה רעגיוש יד .רעלעק ןיא ןוא רעמַאקצלָאה ןיא טכוזעג טָאה
 ןענייז םיבצק ןוא סהלגע-לעב .ןוויוא-ןעמיוק ןיא טרעטשינעג עטעּפָאל
 טָאה טכַאנ רעד ןיא .רעדלעװ יד ןיא לריצ ענערױלרַאפ יד ןכוז קעװַא
 ךס ַא טימ טכליהעגּפָא ןבָאה תולוק יד ןוא ןצַאקרוטש ןדנוצעגנָא ןעמ
 ףעװעג דשוח טָאהמ !לריצ ,לריצ !וטסיב ואװ ,לריצ .תולוק-רעדיוו
 ,לזיוי םייב ןריואוושעג טָאה חלג רעד רָאנ ,רעטסיולק ןיא קעוָא זיא יז זַא
 עטלַא ןַא ,ןירעכַאמ"ףושיכ ַא ,תפומ-לעב ַא ךַאנ טקישעג טָאה'מ .טשינ זַא
 ענעברָאטשעג ןוא ענערױלרַאפ טזייוו סָאװ ןַאמ ַא ןוא סקַאװ טסיג סָאװ עיוג
 ןענַאק סָאװ טניה ןעילעגסיוא טָאה ץירּפ רעד .לגיּפש ןצרַאװש ַא ןיא
 בָאה'כ .יבצה ןרק לע זיא וצ םענ ךיא סָאװ רעבָא .טירט יד ןקעמש
 וצ טדערעג טָאה לריצ יד .ןגױלפעג ןיב ןוא לגילפ יד טיירּפשעגסױא

 ַא טרעױהעג ךיא בָאה םודס ןיא .ביוט טכַאמעג ךימ בָאה'כ רָאנ ,רימ
 לײה ַא ןיא .זָאנ ריא טקעלעג ןבָאה ןסקָא יירד .בייוו סטול רעביא לייוו
 םליע םעד ןיא .טול יװ רוכיש -- רעטכעט יד טימ ןגעלעג טול זיא
 רַאפ רעבָא .ןרעדנערַאפ ץלַא ךיז טוט ,טלעװ יד טפור'מ סָאװ ,ןוימדה
 יד ,טסֹולג הוח ,טעקַאנ ךָאנ זיא םדָא .טיײצ יד טײטש טייל ערעזדנוא
 סָאד ,טנַאפלעה ַא טימ טגיל יולפ ַא ,ןלבה טעגרה ןיק .וצ-טדער גנַאלש
 טבָאש ןוא קיצערק זיא בויא .םירצמ ןיא םייל ןטענק ןדיי ,טסיג לובמ
 טסיירט ןייק רעבָא ,תורוד עלַא ןופ ףוס זיב ןצַארק ױזַא ט'רע .ץערק יד
 .ןעניפעג טשינ רע טעװ

 יד ןכַאמ ,םונהיג ןיא עשר ַא ּפָא'טריפ'מ רעדייא זַא ,ךיז טריפיס
 טלעטשעגקעווַא ןעלריצ ךיא בָאה ריעׂש גרַאב םייב .ליּפש ַא םיא םיצל
 :ריא וצ טגָאזעג ןוא

 .טרַאװ ָאד --
 ןוא לגילפ יד טימ רעטאלפ א וט ךיא רעבַא ,רימ וצ ןדייר ליװ יז

 ודלעפ ץיּפש ַא ףױא גיל ךיא .ןָאטעגּפָא זיא תוחילש ןיימ .ָאטשינ ןיב
 ויא דרע יד .ןגיוא עדנילב טימ לצנילב ןֹוא זיומרעדעלפ עטױט ַא יװ
 יד טימ ןעכָאפ ,ךעלדער ןיא ןעייטש םידש .לעג זיא למיה רעד ,ןיורב

 טימ ךיז טפעהַאב רכז ַא ןייטש ַא ,ךיז ןשוק ןטערקדליש ייווצ .ןעלדייוו
 ןיא -- יריובש  .ירירב ןוא ירירבש ךיז ןויױװַאב'ס .הבקנ ַא ןייטש ַא
 ,דרעװש רעמורק ַא .קַאּפלָאק ןקיציּפש ַא טימ ,לצירּפ ַא ןופ טלַאטשַעג

19 



 עינָאינ רעד ףיוא ןלירב טגָארט רע  .דרָאב רענעגיצ ַא ,סיפ ענעזדנעג
 ךוא ץַאר ַא ,ײגוּפַאּפ ַא ,עפלַאמ ַא ַא זיא ירירב .שירעמשטייד טדער ןוא
 סיוא טגניז ןוא ןדנעל יד זיב גיינ א ךיז םוט ירירבש .זיומרעדעלפ ַא
 :ןחדב ַא יװ

 :עצָאלּפ עצָאה
 .עצָאצעמ יד זיא סָאד
 ,לרימש לריצ
 .לריט ןייד ןפע
 עביל ַא ןריפ רימָאל
 .עבורג ןזיב

 :טיירש ירירב רָאנ ,ןעמענמורַא יז ליוו רע
 -סָאילפ םעד .סקַאלפרָאה םעד ,לזייא-רומח םעד ןופ טשינ ךיד זָאל --

 .ןרעדולּפ יד ןיא ןעלקיפ ,קַאּפלָאק ןרעטנוא ךרַאּפ ַא טָאה רע .עגירדעק
 רָאנ ,דיגנ ַא רַאפ ךיז טכַאמ רע .בייל ןיא םיר ַא יװ בייוו ַא ףרַאד רע
 ,רָאי םיפלא טיּפרת טשינ ןיוש טלוכי רע .עלעפעל ןרעטנוא םיא טגָאנ'ס

 ןייק טַאהעג טשינ טָאה עמַאמ יד .רקע ןַא ןעװעג ךָאנ זיא עטַאט רעד
 .העוקּפױב לש ונב ןב העוקּפױב ַא ןעװעג זיא עדייז רעד .תורענ ינמיס
 ,לקינײא ןַא ס'מירקש רבוד םעד ןיב'כ ,ןימ םענ רעסעב וד
 תלחמ ייב ןירעקיט ַא ןעועג זיא עבָאב ןיימ .לזיירב ַא ןוא לזייה ַא בָאה'כ
 ןײמ .דױמ סמש לעב םייב טױק טקעלעג טָאה עמָאמ ןימ .המענ תב
 .ל'בר א ייב דובכהיתיב ןיא טניואוועג טָאה ,לבָאנשה וילע ,רעטָאפ

 ַא טביילב סיר ןדעי ךָאנ .רעהַא טסייר ירירב ,ןיהַא טסייר ירירבש
 גףור ַא טוט יז ,ןלַאפעגנירַא סואימ זיא יז זַא ןיוש טעז לריצ .רָאה ןפיוה

 !תונמחר טָאה --
 .המח ןב ףא טגערפ --- 1 תונמ"-חלש סָאד זיא רעוו --
 ,המהב ַא לבייוו ַא --
 ,יתשו יװ טעקַאנ --
 .אטשפ ךפהמ ןפיול וצ טמוקיס
 ,ירירמ בטק טגערפ -- זהתתפתנש הרענ יד זיא רעװ --
 :עטלטַאּפעצ ַא הדיחי תב ַא --
 .ןענקדב יז ףרַאדימ ,ונ --
 .רעבעל ןוא גנול יד סױרַא סייר ,רעבערגַאב ,וד ,יעה --

 ,לריצ טרעמָאי -- !טעװעטַאר ,ןשטנעמ ,דלַאװעג --
 .המח אלמ טרעװ המח ןב ףא
 זַא .סמויה עלַא ךָאנ ןיוש זיא'ס .ןעיירש ןייק טשינ טלעופ ָאד --

 ךוא ןטלַאק ןפיוא ןזָאלב וטסעװ ,ןסייה ריד טע'מ סָאװ ןָאט טשינ טסעװ
 ,ןסייה ןפיוא
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 !עניימ עמַאמ ,יוא !ןָאט ךיא לָאז סָאװ --

 ןצנַאג םעד רעביא ּפָא טכליה'ס זַא ,הללי ַא ןיא ךיז טײגרַאפ יז ןוא
 דרָאב ס'יאדמשַא קעװַא טרַאש יז .ףָאלש ןופ ףיוא ךיז טקעװ תיליל .רבדימ

 .גנַאלש ַא זיא רָאה עדעי .ליה רעד ןופ ּפָאק םעד םױרַא טקעטש ןוא
 וקיּפישט םעד ךיז יז טסייר סָאװ !אתבלכ יד ,יז טיירש סָאװ ---
 .קיפופ םייב ריא טלבַארגימ --

 ,ץלַאז ןָאטוצנײרַא טשינ טסעגרַאפ !ץלַא סָאד --
 :ץלָאמש ןוָאלוצסױא ןוא --

 זיא הרבח רעצרַאװש רעד רַאפ רעבָא ,ליּפש יד טרעיוד רָאי טנזױט

 ץייז טימ ץל רעדעי .טעּפשעג ןייז טָאה דש רעדעי .לימוצ טשינ סָאד
 ַא רעװ ןוא פינק ַא רעװ ,סיב ַא רעװ ןוא סיר ַא טוט'ס רעװ .ץעוושעג
 ןבָאה תוחור עשליבסנַאמ יד :ןדיילרעד וצ ךָאנ זיא םירכז יד טימ .ּפיצ

 עזױלב יד טימ .תודימ עסואימ ןבָאה תודיש יד רעבָא .תוחילש ךס ַא
 ןיא ,שעװ שַאװ רעסַאװ ןָא .ּפעצ טכעלפ רעגניפ יד ןָא ,פעט םיוש טנעה
 הווקימ ןיא קיײו .סָאג ןיא יז ןוא בוטש ןיא גיל .שערפ ּפַאכ דמַאז ןסייה
 ןוא סַאפ סָאד ךערבעצ ,ןייטש ַא ןופ רעטופ ךַאמ .סַאנ טשינ רעװ ןוא
 ןדיירַאב ןוא ןדע"זג ןיא תוינקדצ יד ןעקעס טייצ עצנַאג יד .ןייװ םעד טיה
 טימ ןטיש ןוא ךעלטעב ףיוא ןגיל םיקידצ יד ןוא .ןדיימ ענעסַאלעגסױא
 .קובי רבעמ ןיא ךיז ןעלבירג ןוא קעבַאט ןקעמש ,ךעלטשפ

 רע טָאה ?ןונחו םוחר לא ןַא קיטפַאהרָאװ רע זיא !טָאג ַא ָאד זיא
 טעװ :חישמ ןעמוק טעװ זהרות יד ןבעגעג רע טָאה זטלעװ יד ןפַאשַאב
 ויאס זַא ,הרושב יד ןגָאנָא ןֹוא םיתיוה רה ןפיוא רפוש ץזַאלב והילא
 םעד טָאג טעװ !ןטכעפ האמוט רעד טימ השודק יד טֹוט !םיתמה תיחת
 עלַא ןופ טכעה רעד זיא רע זַא .טכערעג לאמס זיא רעדָא !ןטכעש ןטׂש

 ןסיװ ןלעװ רַאפ ?לדער'ס טריפ'ס רעװ ל'דש ַא טסײװ סָאװ !טכעה
 סרוג ךיא ןיב לצרעטש ןרעטנוא לצרעה ןיא ףיט .ןסימשעג ןעמ טגירק
 ןטלעוו עלַא .ןעמָאטַא ץוחַא ָאד טשינרָאג זיא'ס :סרוקיּפא ןופ הטיש יד
 ,רעטניה ןפיוא טלעטשעג ךיז טָאה רעטניט ַא .ןעמָאװש עדליװ ןענייז
 טײרּפשעצ ,טרימשעצ ,טריפעצ יז טָאה טניװ ַא ןוא ,טניט יד ןסָאגעגסױא
 "עגיטשינ ,וירב ַא סױרַא זיא'ס ןוא ,ףיס רעד ןיא ןוא טיירב רעד ןיא

 השעמ ַא .ןעלקיוו קיבײא ךיז טוט סָאװ הליגמ ַא ,ןגיולפעג"טשינ ןגיוטש

 ןיידל ול ןיא .וית םוצ טשינ לָאמ ןייק טכיירג סָאװ ףלא ןַא ,ףוס ַא זָא
 ,םנה .והובו והות ןבילבעג ןוא ןעװעג זיא'ס :תואור ויניעש המ אלא
 יטשינ יד ןלעװ רעמָאט !טרָאפ רשפא !טסיײױװ רעװ ,טסעומשעגקירוצ
 וצ ןעמוק טרָאפ םימת שיא רעד טעװ רשפא !הטילש יד ןרעװנָא עטוג
 לייורעד .םיטַאבעלַאב רימ ןענייז התע תֶעל ז:םימיה תירחאב תילכת ַא
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 ,ךיא ןוא .ןעיַאלק טימ לופ זיא תלוס רעד וליפא .ןייד תילו ןיד תיל זיא
 ַא ףױא רעױל ןוא שיױל ,לגיּפש ַא ןיא רעטייו ץיז ,לוגיּפ ןב הצקומ
 ספרַאװ'מ :הנייר הליד ףסוי טגָאז יװ .לווייט ןרָאפ ןברק ַא ,לביוו שירפ
 וקיּת ַא זיא טָאג .ענייר'ס ָאטשינ זיאיס גנַאל יװ עניירמוא'ס סױרַא טשינ
 ,תושממ טָאה יז רעבָא ,תֹושלח ויא ארחא ארטיס יד .אקפס קפס ַא ןֹוא
 ןעק ןוא רדח ןיא סנרעלעג בָאה'כ .ירב רעד רעסעב זיא ,אמשו ירב
 ...ארמג

132 



 סרענגיל ייוצ טימ השעמ א

 יא
 ןבָאה רקש טימ רקש .תמא ןפיוא ןעיידעג ךָאנ ןעק רקש רעד

 טריפעגפיונוצ בָאה ךיא יװ השעמ ַא ןלייצרעד ךייא רימָאל .טּפַאה ןייק טשינ
 ןיימ וצ טצנַאטעג ןבָאה יז ןוא טליּפשעג בָאה ךיא יװ :סרענגיל ייװצ
 .קיזומ

 .חסּפירַאפ ַא ןיא וענָאי ןייק ןעמוקעג זיא ,לדנענעג עקילג ,השא יד
 ןקיטרַאד ןכָאנ הנמלַא ןַא זיא ,רימזָאצ ןופ טמַאטש יז זַא ,טלייצרעד טָאה יז

 יז וצ טגערפעג יז טָאה'מ ןעװ .רעדניק ןייק טשינ טָאה יז זַא ןוא ,בר

 טזָאלעגרעביא טשינ טָאה בר רעד זַא ,טגָאזעג יז טָאה ,הצילח ןעמענ ףרַאד
 זיא יז םורָאװ טשרָאּפעג יז טָאה'מ .דיחי-ןב ַא ןעוועג זיא רע .רעדירב ןייק
 טָאה רעסיג-סקַאװ ַא זַא ,טרעפטנעעג טָאה יז .וענָאי ןייק ןעמוקעג דָארג
 ךיז טָאה יז .גוויז ריא ןעניפעג ָאד טעװ יז סָאד טגָאזעגסױארָאפ ריא
 תמאב טָאה יז .ארמג טנרעלעג ריא טימ טָאה רעריא ןַאמ רעד זַא ,טמירַאב
 ןייק .שודיח ַא טייל יד ןעוועג זיא'ס ןוא ךעלטרעוו-ארמג טשימעגניירַא
 .רפוש ַא יװ זָאנ עמורק ַא טַאהעג טָאה יז .ןעוועג טשינ יז זיא ראות"תפי
 ,ןגױא עלעקנוט עסיורג טַאהעג טָאה יז .סייװ ןעוועג זיא םינּפ ריא רעבָא
 קידלצנעט ַא טימ ןעגנַאגעג זיא יז .ןיק ןקיציּפש ַא ,ךעלעּפיל ענעפילשעג
 ןדעי וצ .ליומ ריא ןופ ןטָאשעג ךיז ןבָאה ךעלעדייר עגולק ןוא שינעייג
 ,טסיירט ַא -- גרָאז רעדעי ףיוא ,ליּפשייב ַא טַאהעג יז טָאה שינעפיולרַאפ
 ךעלכיש ןיא טצוּפעגסױא ןעוועג זיא יז .הלוגס ַא -- טײקפַאלש רעדעי וצ

 טימ לַאש רענעדייז ַא ןיא ,דײלק"ןטרָאק ַא ןיא ,ןעלפַאנק עכיוה טימ

 ןיא ליואוו יװ .קיטשטנעמיד טימ טצעזַאב לכיטנרעטש ַא ןיא ןוא ןזנַארפ

 קנילפ יז טָאה ,יינש םענעגנַאגעצ םעד ןופ פמוז ַא ןענַאטשעג זיא טָאטש

 טנַאה ןייא טימ ,טערב ֹוצ טערב ןופ ,ןיטש וצ ןייטש ןופ טרעפיהעג
 זיא יז ואח .לצנער ַא רערעדנַא רעד ןיא ןוא עלָאפ ַא ןטלַאהעגרעטנוא
 ,הלילח ,טשינ טערָאנשעג טָאה יז ,דיירפ טכַארבעגנײרַא יז טָאה ןעמוקעג
 "חילש ַא רַאפ טסַאּפ'ס יװ ןוא ,סגירָאטעּפניק ןוא תולכ רַאפ רָאנ ,ךיז רַאפ
 טַאהעג ןבַאה טסעג יד .זות-רָאמנייא ןיא טסיזמוא טניואוועג יז טָאה ,הווצמ

133 



 אינסכא-לעב רעד .ךעלטרעווביילג ,רעצכעגָאז ,תוישעמ עריא ןופ ןגינעגרַאפ

 .השורי סעבָאב רעד טגיילרעד טשינ ריא וצ טָאה

 ,טגָאזעגוצ ןדעי טָאה יז .םיכודיש טימ ןֿפרָאװַאב ךיילג יז טָאה'מ
 ןוא ס'נמלַא עלַא זַא ,וצרעד ןעמוקעג דלַאב זיא'ס .טגָאזעגּפָא טשינ םענייק
 יד ןֿפַאכסױא טלָאװעג טָאה רעדעי .ןסירעג ריא ןגעװ ךיז ןבָאה ס'שורג
 ףיױא לָאװ רעמערק'טינש יד ייב טגרָאבעג יז טָאה היבו הינמ .האיצמ
 ןשקָאל-רעייא ןכָאק ןסייהעג ךיז טָאה יז .שעװ ףיוא טנווייל ןוא רעדיילק
 ,םינינע עש'להק ןיא ןערָאּפ ןעמונעג ךיילג ךיז טָאה יז .ךעלעבייט ןטָארב ןוא

 ךעלעװאורּפ ןקוקכרוד ןפלָאהעג ,לימ יד ט'רשכ'עג טָאה'מ יװ טניואוועגייב
 יד טימ סַאּפש טכַאמעג ןוא הצמ"הרומש ןקַאב ןעגנַאגעג זיא ץייװ
 םעד ,רעסיג םעד ,רעביש םעד ,סגירעלדער יד ,טגירעגלעוו יד ,סנירעטענק
 םעד ןפיוקרַאפ בר םוצ ןעמוקעג וליפַא זיא יז .סעריימ יד טדיינש סָאװ
 ןטעברַאפ יז טָאה ןיציבר יד ,רימזָאצ ןיא טזָאלעגרעביא טָאה יז סָאװ ,ץמח
 ,גנוריצ ןיא ןוא דיילק ןדייז"סייוו ַא ןיא טצופעגסיוא ךיז טָאה יז .רדס םוצ
 רעטכעט ס'בר םעד .ליבסנַאמ השעמ ,ןזיירג ןָא הדגה יד טגָאזעג טָאה יז
 ךעלגייא ןפרָאװעג טָאה יז :קיטכיזרעפייא ריא ףיוא ןעוועג ןענעז ןרינש ןוא
 ףיוא ןעוועג ןענעז װענַאי ןופ תושורג ןוא תונמלא יד ,טײלסנַאמ יד ףיוא
 .םַאלפ"ןוא-רעייפ ריא

 ןּפַאכסױא טעװ לדנענעג עקילג עטיישעג יד זא .ןעזעגסיוא טָאה'ס

 עט'תיבה-לעב עטסנעש יד גָאטיײװ-ךיוב ןָא ןרעוװ ןוא ןמלַא ןטסכייר םעד
 .ןטרעשַאב ַא טקישעגוצ ריא ,ערה-רצי רעד ,ךיא בָאה ָאד רָאנ .װענָאי ןיא
 זיא רע זַא ,טגָאזעג טָאה רע .חסּפ דעומהילוח וװענָאי ןייק ןעמוקעג זיא רע
 רעשיצירּפ ַא ףיוא ןעמוקעגנָא זיא רע .שורג ַא ןוא לארשייץרא ןופ חלושמ ַא
 .ףפייר ענעשעמ ןיא טדימשעג טרעפוק ַא טכַארבעגטימ טָאה רע .עקירב
 -עפ ַא ךיז טימ ןגָארטעג טָאה רע .עקלויל-רעסַאװ ַא טרעכיורעג טָאה רע

 ןוא ןיליסת רָאּפ ייווצ טגיילעג רע טָאה שרדמ-תיב ןיא ,קַאז-תילט םענעל
 .בוט"םוי ר רע טָאה ןסייהעג .רעטרעוו-םוגרת ןענעװַאד ןיא טשימעגניירַא
 ליואווייװ ןוא .לדרעב קיציּפש ַא טימ ,רערַאד ַא ,רעכיוה ַא ןעוועג זיא רע
 ןוא לקידָאּפס ַא ,עציפושז ַא ןיא -- רעגיה ַא יװ ןָאטעגנָא ןעוועג זיא'ר
 עקידרעייפ עצרַאװש יד ןוא םינּפ ןיורב ןייז טימ רע טָאה -- ןקָאז"ןוא-ךיש
 רע .הריבה-ןשוש רעדָא ןמית ןופ ידרפס ַא טנַאמרעד קיטפַאהרָאװ ןגיוא
 טררַא גרַאב ןפיוא ןעועג טָאה רע זַא ,שרדמה-תיב ןיא ןריואוושעג טָאה
 טפױקרַאפ ןוא קיטש ַא ץָאלק ַא ןופ ןטינשעגּפָא טַאהעג טָאה רע .הבת ס'חנ
 ,תועבטמ ךיז יב טַאהעג טָאה רע .ןָאּפש ַא תוטורּפ סקעז וצ ךעלדנעּפש
 טכַארבעג ןוא ,דיסחה הדוהי 'ר ןופ ןרָאװעג ןכָארּפשעגּפָא ןענייז סָאװ
 טַאהעג טשינ ,םינּפַא ,טָאה קַאז רעד .רבק ס'לחר ןופ דרע עקידיירק לקעז ַא

 .טקידיילעגסיוא ןרָאװעג טשינ לָאמנייק זיא רע .םעדָאב ןייק
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 יד ןבָאה ,קירעברַאה רעד ןיא ןענַאטשעגנייא זיא ידרפס רעד תמחמ
 ןרָאװעג זיא'ט ןוא טפַאשטנַאק ןסָאלשעג ,לדנענעג עקילג ןוא בוט"םוי ,ייווצ
 יז ןבָאה ,סוחי רעייז טנכערעגסיוא ןבָאה עדייב ןעוו .החמש ַא יז ןשיװצ
 ,א"מר ןוא ה"לש ןופ טמַאטשעג ןבָאה ייז .םיבורק ןענעז יז זַא ןענופעג
 זיב טרעדױלּפעג ןוא טלּפַאלּפעג ןבָאה יז .עלעקעטש ס'שטייב-דרעפיוק

 זיא רע זַא ,ןרעהעגוצנָא ןבעגעג םיא טָאה ןיציבר יד .טכַאנ רעד ןיא טעּפש
 ןיא רעגניפ ןייק ןגײל טפרַאדעג טשינ םיא טָאה יז .ןלעפעג-ליואוו ריא
 ,קנואו ןפיזא ןענַאטשרַאפ ךיז ןבָאה יז ,ליומ

 ,ןבירטעג בָאה ,ם"ס רעד ,ךיא :טסייה סָאד .טלייאעג ךיז ןבָאה עדייב
 ,טע'מתחעג ךיז טָאה הלכ יד יװ םעדכָאנ .םיאנת ןבירשעג טָאה'מ .רוציקב
 טָאה רע .לרעפ לרינש ַא ןוא לגניריטנק ַא ןקנַאשעג ןתח רעד ריא טָאה
 רעטכָאט עקילעדַא ןַא ,בייוו טשרע ןייז ןופ ןעמוקַאב ,טגָאזעג רע טָאה ,סָאד
 לכוטשיט-הלח ַא ןבעגעגקירוצ םיא טָאה יז .םירצמ לש עירדנַאסקעלַא ןופ
 רעטָאפ ריא ןופ השוריב ריא וצ ןעמוקעג זיא סָאװ ,ןריפַאס טימ טיינעגסיוא

 ,ןבדג םעד
 יר ,תיבהילעב רעקי'דובכב ַא .הלהב ַא טָאטש ןיא ןרָאװעג זיא חסּפ ךָאנ

 טָאה הנמלַא יד זַא ,ט'הנעט'עג ןוא בר םוצ ןעמוקעג זיא ,אבא לאירתכ
 טָאה רע ןוא ,הפוח ַא ןלעטש םיא טימ טעװ יז סָאד ,ןעוועג ןינק"לבקמ
 טנָאמעג טָאה רע .רעייטשסיוא ןַא ףיוא םיניודליג קיסיירד ןבעגעג ריא
 ,בוח ןייז קירוצ

 ןעמענ רימ ןיא רע ליװ סָאד .ןייב-ןוא-ןייטש טנקיילעג טָאה הנמלא יד
 ןיב ךיא ןוא תוגז וצ טדערעגנָא ךימ טָאה רֶע לייוו ,טגָאזעג יז טָאה ,המקנ
 סנק ןדליג טרעדנוה ןלָאצ לָאז רע ,טגנַאלרַאפ טָאה יז .ןענַאטשַאב טשינ
 טיירג ןעועג זיא אבא לאירתכ 'ר .םש ןטכעלש ַא ריא ףיוא ןעיצסיורא רַאפ
 וצ ןסירעג ךיז לדנענעג עקילג טָאה .אתיירואדמ העובש ַא ןרעװש וצ
 גנַאגרעטנוא ןַא ןעװעג טָאטש ןיא זיא דָארג .טכיל עצרַאװש ייב ןרעוװש
 זעמוקמוא טשינ ןלָאז תועובש יד ןיפ זַא ,ןעמוקַאב טכרָאפ ןבָאה רעבייו ןוא
 השא ע'בושח יד לָאז אבא לאירתכ 'ר זַא ,טנקסּפ'עג טָאה בר רעד .ךעלע'פוע
 .םנק ןלָאצ ןוא ,טפַאשרָאפ ריא טָאה רע סָאװ ,תונויזב יד רַאפ ןטעברעביא

 טָאה'מ ןעוו ןוא רימזָאצ ןופ רעייג-רעזייה ַא ןעמוקעג זיא לייוורעד
 רע טָאה ,טסַאגוצ ָאד זיא ןיציבר רערימזָאצ יד זַא ,ןבעגעגרעביא םיא
 אסכ לע ןיוש טציז סָאװ ,בר רעטלַא ןַא ָאד זיא רימזָאצ ןיא זַא ,טלייצרעד
 -לפ ס'בר ןיא זיא ןוא םשה-ךורב ךיוא טבעל ןיציבר יד .רָאי קיצרעפ תונבר
 הנמלא רעד וצ ןפָאלעג זיא'מ ןוא ,רעדימרַאה ַא ןרָאװעג זיא טָאטש ןיא .רעט
 טשינ זיא יז .קיטשיםלעש עריא רַאפ ןפָארטשַאב יז זױהיטסַאג ןיא
 :טרעהעג טכער טשינ יז ןבָאה טייל יד זַא ,טרעפטנעעג ןוא לבלובמ ןרָאװעג

 .רימזָאצ טְשיִנ ,רימזָאק טניימעג טָאה יז
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 ,טביולגעג רעטייו ןבָאה טייל יד ןוא ,ליואוו ןעוועג רעדיו ןיוש זיא
 טגײלעגּפָא טָאה'מ סָאװ ,הנותח רעד וצ ןטיירג ןעמונעג ךיז טָאה'מ ןוא
 לָאז רע דימשרלָאג ַא וצ קעװַא לדנענעג עקילג זיא ָאד .רמועב ג"ל ףיוא
 .טלעג"המיתח ןגָארקעג טָאה יז סָאװ ,לרעּפ יד ףיוא תוניבמ ןגָאז ריא
 ןייש רעד ייב לרער ַא ךרוד טכַארטַאב ןוא ןגיאוועג יז טָאה רענעי
 טָאה הנמלא יד ןעװ .שלַאפ ןענעז ײז זַא ,ןענופעג ןוא ,טכיל ַא ןופ

 יז זַא ,ןתח םעד ןגָאז טקישעג ןוא טנייועצ ךיז יז טָאה ,טרעהרעד סָאד
 זיא ,סנטשרע זַא .טרעפטנערַאפ ךיז טָאה רע .ךודיש ןפיוא הטרח טָאה
 טפיוקעג ןילַא ייז טָאה ,בוט-םוי 'ר ,רע : ןיבמ ןייק טשינ רילעוואוי רעד
 -הצרי"פא ריא רע טעװ ,סנטייווצ ; סעמכַארד קיצרעפ רַאפ לובמַאטס ןיא
 -תבש ריא זיא ,טנטירד 1 לרעּפ עטכע טימ ןטלעגרַאפ הנותח רעד ךָאנ םשה
 .סעקרעשטַאּפ טימ רָאנ ,רענייטשלדייא טימ ןטפָאהעגסױא טשינ לכוטשיט
 רעבירעד ןענעז יז .רעיירד ַא רַאפ ץוט ַא קרַאמ ןפיוא טגירק'מ סָאװ
 .תמוח ַא טלעטשעג ןוא טכיילגעגסיוא ךיז ןבָאה םינרקש יד ,רוציקב .טיווק
 ןַא זיא הלכ יד וַא ןעזרעד חלושמ רעד טָאה טכַאניהנותח רעד ןיא
 טָאה'ס .סענַאטלָאק עיורג טַאהעג יז טָאה לבייה ןרעטנוא .אתבלכ עטלַא

 רע .הצע ןַא טכוזעג טָאה רע ןוא ,ןסָארדרַאפ ךעליירג ,ךייא טלָאמ ,םיא
 רעד זיא'ס יװ ,ליּפש רעזייב רעד וצ ענימ עטוג ַא טכַאמעג רעבָא טָאה
 ביל יז לָאז רע הלוגס ַא ןָאטעג טָאה הבקנ יד .יאמר ַא ןופ רעגיײטש

 ןופ ּפָאנק םעד םורַא םוקמ"ותוא ןופ רָאה טלקיװעגמורַא טָאה יז :ןבָאה
 טָאה יז סָאװ ,רעסַאװ קנַארטעג ןייז ןיא ןָאטעגגנײרַא ןוא קָארּפָאלש ןייז
 :ךורּפש ַא טגָאזעג ייברעד טָאה יז .ןטסירב יד ןשַאוװעג ןירעד

 ,ןטַאש ןייק ןַא ןיײז טשינ ןָאק םיוב ַא יװ
 ז רימ ןָא ןייז ןענָאק טשינ וטלָאז ױזַא

 ,רעײפ ןפיוא טצלעמש םקַאװ יװ

 טמַאשביל ןומ ןיינעצ ץרַאה ןייד לָאז ױזַא
 ,לרנענעג עקילג ,רימ וצ

 ,הרש היח עטלַא ןופ רַעטכָאס יד

 ,םיוש ןימ ןוא זיוה ןיימ וצ ןרַאג טסלָאז

 ,ןװיוא ןיימ ןופ סיורב םעד וצ

 ּפָאס ןײמ ןופ ססכעקעג םעד וצ

 ףַאש ןוא וט ךיא סָאװ ץלַא וצ ןוא
 קיביײא ןוא ןָא טנייה ןופ

 .דעו הלס ,ןמָא
 יב

 -עג עקילג בייוו ןייז וצ בוט"םוי 'ר ןָא ךיז טפור תוכרב-עבש יד ךָאנ
 ןרעקמוא ךימ ליװ ךיא 1 וענָאי ןיא ןציז ןופ הלועּפ יד זיא סָאװ :לדנענ
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 רעד ןבענ ןיא סַאװ ,רעױמ ןיימ ןיא ןצעזַאב ךיד לעוו'כ ,םילשורי ןייק
 -ןיילק ןיא טעטש ראּפ ַא ןיא ןייז רעירפ רעבָא ךיא זומ ,ונ .יברעמ-לתוכ
 סרענרעל יד ןוא הבישי ַא לארשייץרא ןיא סױא-טלַאה ךיא םורָאװ ,ןלױּפ
 םעד ףווא שרדמ"תיב ַא ןעיוב ךיוא לי ךיא .הקולח רעד ףיוא סיוא-ןקוק
 ןיהואוו .םיפלַא המכ וצרעד ףרַאד ןעמ ןוא יאחוי רב ןועמש יר ןופ רבק
 -טנע ז ןעמיוז ךיד וטסעװ גנַאל יװ ןוא ,ןיציבר יד טגערפ ,ןרָאפ וטסליוו
 םורַא טעטש יד ןיא ןוא ,דָארב ןייק ,גרעבמעל ןייק ןרָאפ ל'כיא : רע טרעפ
 הרושכ ןייג טעװ ץלַא ביוא .וומת יצח קירוצ ןייז םשה-הצרי-סא לעװ ןוא
 סָאד .השודקה ץרא ןיא םיארונ םימי יד ףױא ןייז לזמ טימ רימ ןלעװ
 טימ ןענעגעזעג ךימ לייוורעד ל'כיא .ןיציבר יד טגָאז ,ליואוו רימ טלעפעג

 יז טגָאז ,טייהרעטנוזעג רָאּפ .תובאירבק ףױא ןרָאפ ןוא ענעגייא עניימ
 ןוא טשוקעג ךיז ןבָאה ײז .קירוצ געװ םעד טשינ סעגרַאפ ןוא ,רעטיװ
 :ךרדל הדצ ןבעגעגטימ םיא טָאה יז .ךעלטניירפ רָאג טנגעזעג ןוא טזדלַאהעג
 סָאװ ,רעיירד םענעכָארּפשעגּפָא ןַא ןוא סטכַאמעגנייא ,ךעלכיק ,ץלַאמש
 .האצוה רעד ףיוא טזָאלעגרעביא ריא טָאה רע .םינלזג טביירטרַאפ

 טימ ןעמ זיא טרָאד .ןַאס ךייט םוצ רופ ַא ןעמונעג טָאה ר"דש רעד
 רע טָאה געװ ןפיוא רעבָא .גערב ןרעדנַא םעד ףיוא רעבירַא םָארּפ ַא
 ךָאנ .עמשטערק ַא ןיא תבש ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ןוא טניזַאב ךיז
 .ןילבול ךייק ןרָאפ טזָאלעג ךיז ןוא לשיד םעד טיירדעגסיוא רע טָאה תבש

 ַא טַאהעג ןבָאה םיבנג רעקסָאיּפ יד .קסָאיּפ לטעטש ַא ָאד זיא ןילבול ןבענ

 זַא ןעגנויידָאב ןוא םיצל יד ןשיװצ לטרעװ ַא ןעגנַאגעגמוא זיא'ס .םש
 ּפָאק םעד וציטקעד'מ תעשב םורָאװ ,רקי"המ טשינ ןעמ טגָאז קסָאיּפ ןיא
 ןנברד חילש רעזדנוא זיא טרָאד .ןיליפת יד וצ ןעמ טע'בנג .תילט ןטימ
 עקילג רַאפ טג ַא ןביירש רפוס םעד טזָאלעג טָאה רע ןוא ןייד םוצ ןיירַא
 -ָאי ןייק ,הלגע-לעב ַא ,חילש ַא טימ טקישעגּפָא םיא טָאה רע .ןעלדנענעג

 רַאפרעד רעבָא ,םיניודליג ןעצ בוט"םוי 'ר טסָאקעגּפָא טָאה השעמ יד .ווענ
 .הּפילק רעד ןופ ןרעוו זיול טלָאזעג רע טָאה

 השרד ַא ןטלַאהעג ןוא ןילבול ןייק ןרָאפעג בוטיםוי 'ר זיא קסָאיּפ ןופ
 *עג טָאה רע ןוא ןפיורש ףיוא טַאהעג רע טָאה ליומ ַא ,לוש סל"שרהמ ןוא
 טייל יד ואוו ,עטיל רעד ןופ ןטנגֶעג יד ןיא טדער'מ יװ ןושל ַא טדערעג
 -טייוו זַא ,טלייצרעד טָאה רע .ָאי טָאטשנַא עי ןוא ןיש ַא רַאפ ןיס ַא ןגָאז
 ןבעל .רעדנעל עשירעטָאט יד ןוא סּפעטס עשיקַאמַאדיײה יד רעטניה טייוו
 גרעב יד ןיא ןלייה ןיא ןעניואוו ייז ןופ ליפ .םירזוכ יד ןופ ךעלטשער ךָאנ

 ןדער יײז .ץיּפש ןוא ןדרעװש ,סנגױב-ןוא-לייפ טימ טנּפָאװַאב ןענעז ןוא
 ןופ בתכ ַא ךיז טימ טַאהעג טָאה רע .תונברק ןענענעג ןוא שדוק"ןושל
 עשי'רחכ יד ןופ לקינײא ןַא זיא סַאװ ,בוטיחא ןב הידידי גיהנמ רעייז
 יװ טלקיװעג ךיז טָאה ןוא טעמרַאּפ ףיוא ןעװעג זיא ווירב רעד .םיכלמ
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 יר זיא השרד רעד ךָאנ .תודע המכ טע'מתח'עג ןעוועג ןענייז'ס .הליגמ ַא
 -רָאפ יד רַאפ ץנימ טלמַאזעג ןוא עקשוּפ ַא טימ ןעגנַאגעגמורַא בוט םוי
 ןסייו ןוא לארשייאנוש יד טימ תומחלמ ןריפ סָאװ ,םידוהי ענעסיוטש
 .ןויטבמס ךייט םוצ געו םענעלױהרַאפ ַא ןופ

 רע ןוא ןַאמרעגנוי רעלעג ַא דיגמ םוצ ןעמוקעגוצ זיא השרד רעד ךָאנ
 דריא טסייה יװ .ןשרד רעד טרעפטנע ,םולס םכילע .םכילע םולש :טגָאז
 זןועמש המלש 'ר ,ףיוא ךיז ריא טלַאה ואוו .ןועמס המלס :רע טרעפטנע
 ןכַאמ ריא טלָאז סָאװ וצ :ןַאמרעגנוי רעד טגָאז .אינסכַא ןַא ןיא : רע טגָאז
 ַא .םשה ךורב .בָאה ךיא !טיײל עבָארג טימ ןייטשנייא וצרעד ןוא תואצוה
 רעדניק ןייק .םירפס טימ קנַאש ַא ןוא בוטש-םיחרוא ןַא טימ הריד עסיורג
 עניימ טימ ןעמונרַאפ גָאט ןצנַאג ַא ןיב ךיא .טשינ םכילע-אל ךיא בָאה
 טעוװ יז ןוא םכח:דימלת ַא ןענידַאב וצ ביל טָאה בייוו ןיימ רעבָא ,םירחטמ

 ,רעגיווש ןיימ טסַאג וצ רימ וצ ןעמוקעג ךיוא זיא'ס .ןייז ברקמ יַאדוװַא ךייא
 ַא ךױא זיא יז ,הבושח השא ןַא ןוא ,תויתוא עניילק יד ןיא ןירענעק ַא
 ךייא יז טעװ ,ןמלא ןַא ,הלילח ,רעדָא שורג ַא טנעז ריא ביוא .עט'נכדש
 ,םיריבג עלַא טימ טכָאקעגסיוא זיא יז תמחמ ,ךודיש ןשיטייל ַא ןצנַאשוצ

 ;ןיב ךיא :ןועמס המלס 'ר ןָא ךיז טפור ,םירוביד ענױזַא טרעהרעד
 ןיימ .ךודיס ןייק ייב טינ טלַאה ךיא רעבָא ,ןמלַא ןַא ,טכַאדעג ךייא רַאפ טינ
 ןופ ,לקינײא טכער ַא ,תקידצ עסיורג ַא ןעװעג זיא ,םולסה הילע ,בייוו
 רָאי יירד רעבירַא ןיוס זיא'ס םגה ,ןסעגרַאפ טינ יז ןָאק ךיא .(ך"ש) ך"ס
 רָאטימ .ץפיז ןפיט ַא ייברעד טוט ןועמס המלס 'ר ןוא .ןברָאטסעג זיא יז טניז

 ַא זיא'ס .ןַאמרעגנוי רעד טרעפטנע ,תמ ןייק ךָאנ ליפוצ ןרעיורט טשינ
 ,רוציקב .םלוע לש ונובר ןופ רעגילק ןייז טשינ ןענָאק רימ .ארמג ע'שוריפב

 -ירבד טסעומשעג יז ןבָאה געוו ןפיוא .םייהַא קעװַא ןענייז טייל עדייב
 סמענעי ןופ ט'שודיח'רָאפ ןרָאװעג זיא רשוע רעד ןוא ,ןכַאז-טלעוו ןוא הרות
 ,טפַאשטנעק ןוא תואיקב

 -עג ןופ חיר םעד טקעמשרעד ןועמס המלס 'ר טָאה ּפערט יד ףיוא
 ףןיביכ .לױמ ןיא ןרעסַאװ ןעמונעג םיא טָאה'ס ןֹוא טיורק ןוא םנטָארב
 לבייוו ןייז ביוא .סופ ןטכער ןטימ ןילבול ןייק ןלַאפעגנירַא ,םשה ךורב
 .ןעמוקַאב ליואװ ריא סע טעװ ,םימכח"ידימלת ןייז וצ שמשמ ביל טָאה
 .רכז"ןב ַא ןבָאה ט'יז ןוא תפומ ַא ןזיװַאב ךָאנ ןעק ךיא זטסיײװ רעװ
 ךיוא ךימ ךיא לעװ ,לבייוו ןייפ ַא ןגָאלשרָאפ רימ טעװ עטלַא יד ביוא

 זיא ןועמס המלס 'ר ןוא טנפעעג ריס יד ךיז סָאה ָאד .ןגָאּפָא טשינ
 טָאה ןקלַאב ןופ .ןענַאפ עגרעּפוק טימ ןעגנַאהַאב טנעװ יד ,ךיק ַא ןיא ןײרַא
 טימ לבייו ַא ןענַאטשעג זיא ןוויוא םייב .ּפמָאל-לייא ןַא ןעגנַאהעגּפָארַא
 -רעפָאה ַא טָאה תיבה-לעב רעד .זנַאג ַא ןטָארבעג ןבָאה יז .דיומ-טסניד ַא

 ַא םיא וצ ןָאטעג טָאה עט'תיבה-לעב יד .חרוא םעד טלעטשעגרָאפ רעקיד
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 ריא טנעז אמתסמ ,ךייא טביול ןַאמ ןיימ זַא :טגָאז יז ןוא לכיימש ןביל
 .בוטש-לטימ ןיא ןיירַא ,לחומ טייז ,טייג .רעביילקרעביא ןַא זיא רע .טרעוו
 ,קנַאד םעגייס א ,חכ רסיי .ןענידַאב ךייא טעװ ,ןייז טנוזעג לָאז ,עמַאמ ןיימ

 ,בוטש רערעדנַא רעד ןיא ןײגנײרַא ךיז טזָאל ןוא ,ןועמס המלס 'ר טגָאז
 טלָאװעג יאדװא טָאה רע .בייװ ןייז טימ לייװ ַא ןבילבעג זיא טריוװ רעד

 .טסָאג םענעטלעז םעד טימ ןעמירַאב ךיז
 זוא עקמַאלק יד ּפוטש ַא טוט הזוזמ יד שוק ַא טיג ןועמס המלס 'ר

 זטרָאד רע טעז ןעמעװ ןֹוא .רדח טצוּפעגסױא ןַא ןיא ןיירַא טנַאּפש
 -רעד ןרָאװעג ױֹזַא זיא רע .לדנענעג עקילג ,װענָאי ןופ אתבלכ ןייז
 ףױא סָאד זיא .ליױמ סָאד ןענעפע טנָאקעג טשינ טָאה רע זַא ,טנױטש

 ,ףושיכ ַא סָאד זיא .רע טכַארט זםיוא רימ ךיז טכוד'ס רעדָא ,רָאװ רעד
 ענימ טשינ ךימ ןרַאנ :גָאז ַא טוט רע !שינעדנעלברַאפ ַא רעדָא
 .ךיא ןיב סָאד ,ַאי :לוק ריא טימ טרעפטנע עט'חרת יד וא !ןגױא
 ןעמוקעג ןיב ךיא .רעטּפַאגרַאפ ַא רע טגערפ זןילבול ןיא וטסוט סָאװ
 טשינ טסָאה וד זַא ,טגָאזעג ךָאד טסָאה ,שטייט'ס .רעטכָאט ןיימ וצ רעהַא
 ןייק טסרָאפ וד זַא ,טגָאזעג ךָאד טסָאה וד ,שטייט'ס .רע טפור ,רעדניק ןייק
 סָאװ .רע טגערפ 1 טג םעד ןעוועג לבקמ וטסָאה .יז טרעדיוורעד ,גרעבמעל
 סייוו'כ .חילש ַא טימ טג ַא ,רע טגָאז ,טקישעג ריד בָאה'כ .!טג ַא רַאפ
 -םיוא ןלָאז תומולח עזייב עניימ עלַא ,םולח ןייק ןוא ןורתּפ ןייק ןופ טשינ

 יזעג ַא ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא רע זַא ,ןיוש טעז ןרקש רעד .ּפָאק ןייד וצ ןייג
 -גיײרַא תיבה-לעב רעד ןָאק עגר עדעי .ןענירטנָא וצ טעּפשיוצ זיא'ס רעבָא
 -ַאב ןיב'כ :טגָאז ןוא ךיז טקרַאטש רע .דנַאש וצ ןרעװ ט'רע ןוא ןעמוק
 ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ םענייא רַאפ טלעטשרַאפ ךימ בָאה'כ ,תוטש ַא ןעגנַאג
 טשינ ךימ ביג .םירחכ יד ייב טרַאּפשעגנָא בָאה ןוא תונידמ עשיסור יד
 ןַא ןביילב טסעװ וד ןוא סנקעטש טימ ןבײרטרַאפ ךימ טעימ לייוו ,סיוא

 ןגינעג ריד לעיכ זַא ,תואּפ"ןוא-דרָאב ייב רעוושיכ ןוא ,ַאש ןיש חתפ .הנוגע
 ןירַא טלַאפ ָאד רָאנ ,ןייז קסּפ םייקמ טלָאװעג םיא טָאה הרורַא יד ,ןָאט
 יר ,טסַאג ן'בושח ַא ןבָאה רימ ,רעגיווש .רעטמיורעגפיוא ןַא םעדייא רעד
 יד ןופ טייוו טשינ ,םירזוכ יד ןופ טמוק רע .עטיל רעד ןופ ןועמש המלש

 ןייק ןכיגניא טרָאפ רעגיווש ןיימ + רעטייו טדער רע ןוא .םיטבשה תרשע
 ,םילשורי ןופ אישנ ַא טימ עשרַאװ ןיא טַאהעג הגותח טָאה יז .לארשייץרא

 טרעהעג רשפא טָאה ריא ,דוד תיב תוכלמ ןופ טמַאטש רע .ןואג בוט-םוי 'ר
 -עג עקילג .ןועמס המלס י'ר טלמרומ ,טרעהעג ךיא בָאה יַאדװַא זםיא ןופ
 ,ךייא טצעז :שירעגילק ןָא ךיז טפור יז ןוא ,ךיז וצ ןעמוקעג ךיג זיא לדנענ
 ריא טָאה .ךעלעדיי עטיור יד ןופ זדנוא טלייצרעד ןוא ,ןועמש המלש י'ר
 רשפא רעדָא 1 רענייטש טרעדיילש ןויטבמס רעד יװ ןעזעג רָאװ ַא ףוא
 רעייז טימ טנגעגַאב ךיז ןוא ךייט םעד רעבירַא םולשב רָאג ריא טנעז
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 ןוא ףיױא טייטש תעשרמ יד .סױרַא רעדיװ םעדייא רעד זיא ָאד !גינעק
 -טנע ריא ליװ רע .םיקתממ יד טגנַאלרעד ,ןועמס המלס 'ר ,ונ :טעּפיש

 טנַאה רעד טימ ןיירַא טכירק .ץַאל םייב ןָא םיא טּפַאכ יז רָאנ ,ןרעפ
 ןיז רעטניה ןופ ךעלדנער עלעברָאט סָאד ּפָאיטדניב ,קילזוט ןרעטניה
 סיר ַא םיא יז טוט ךָאנרעד .קָאז ןיא יקיתֹוּפַא יד טלַאהַאב ןוא קַאדרעסבייל
 .רָאה ןפיוה ַא סיוא טקילפ ןוא דרָאב רעד ייב

 סױרַא טסעוו --- .ןייא םיא יז טמיור -- קלב ןענרעל ריד טימ ל'כיא --

 ....!רוד ןטנעצ םעד ןגָאזרַאפ טסעװ .םירבא קוסיר טימ טנעה עניימ ןופ

 ןוא עליײשטַאפ יד סױרַא טמענ רע .םינּפ לופ ַא ןָא םיא טייּפש יז ןוא
 שיט םעד ןטיירג ןיירַא ןעמוק טסניד יד ןוא עט'תיבה-לעב יד .ּפָא"טשיוװ
 רעלעק ןיא קעװַא תיבה-לעב רעד זיא חרוא םעד דובכל .לָאמטכָאנ ףיוא

 ,ןייוו ןטרעצעג שַאלּפ ַא ןעגנערב
 ג

 .רעגעלעג ַא טסַאג םעד טעבעגסיוא לדנענעג עקילג טָאה טיײצלָאמ ןכָאנ

 קלָאפ-רָאּפ'ס זַא .םיא יז טלעפַאב ,טרַאװ ןוא תורצ עטקַאהעג ןיא גיל
 ןכַאמ טשינ לָאז רע .רבודמ ַא ןבָאה ריד טימ ךיא לעװ ,ןּפָאלשנײא טעװ
 יר .לוויטש יד ןוא קידָאּפס םעד ,רעיצרעביא ןייז יז טגרָאברַאפ ,הטלּפ ןייק
 רע .ךיז טגייל ןוא עמש-תאירק טנעייל ,ןועמס המלס 'ר רעדָא ,בוט-םוי
 ,ךיא םוק ָאד .םעלק םעד ןופ ןעײרדוצסױרַא ךיז יו לטרָאפ ַא ןכוז טמענ
 סָאװ ,בלַאק טעטנעּפעג ַא יו וטסגיל סָאװ :גָאז ןוא םיא וצ ,ערה"רצי רעד
 .ןענירטנַא רעװ ןוא רעטסנעפ'ס ןעפע ,רעמַא והטיחש רעד ףיֹוא טרַאװ
 גָאז .ךיש ןָא ןוא שובלמירעבױא ןַא ןָא ךָאד ןיב'כ ,רע טגָאז ,ןכתיה
 ןייק ףױלטנַא וד .ןעמענ טשינ ךיד טעװ טכוז יד .טלַאק טשינ זיאס :ךיא
 ןביילב וצ יװ רעסעב ץלַא .הצע ןַא ןָאט ןיוש ריד וטסעוװ טרָאד ןוא קסָאיּפ
 -פיוא זיא רע .טכרָאהעג ךימ טָאה רע ,רוציקב .הפשכמ רעד טימ ןקעטש
 ךיא בָאה ָאד .ןרעטעלק ךיז טזָאל ןוא רעטסנעפ סָאד טנעפעעג ,ןענַאטשעג
 טקורעגרעּפַא םיא ךיז טָאה טסייל ַא .גנולכיורטש ַא טקורעגרעטנוא םיא
 .לבענק סָאד טקנעלעגסיוא ךיז ןוא ןלַאפעגּפָארַא זיא רע .טירט ןרעטנוא ןופ
 .טקעוװעג םיא בָאה ךיא רעבָא .טכַאממוא ןיא ןגיל ןבילבעג רע זיא לייוו ַא
 ןביילב טשינ ָאד טסנָאק .תיב ןגָאז ןעמ זומ ,ךיא גָאז ,ףלַא טגָאזמ זַא

 .טלעטשעגפיוא ךיז ןוא טקרַאטשעג ךיז טָאה רע .עטָאלב רעד ןיא ןגיל
 -רָאב ַא ןעקניה טזָאלעג ךיז טָאה רע ,ערעטסניפ ַא ןעוועג זיא טכַאנ יד
 .געוו רעקסָאיּפ םוצ רעטעקַאנ-בלַאה ןוא רעסעוו

 רעד ןוא רעטכָאט ריא זא טרעהעג לדנענעג עקילג טָאה לייוורעד
 ַא ןָאטעגנָא ןענַאטשעגפױא זיא יז ןוא ,רדח:ףָאלש ןיא ןכרָאנש םעדייא
 טמוק יז .רעמַאק-ףָאלש ןיא טישכת ריא וצ טזָאלעג ךיז ןוא קָארפָאלש
 זיא רעטסנעפ סָאד ןוא רעל זיא טעב סָאד זַא ,ךַאמש ריא וצ טעז ןוא ןיירַא
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 וטסעװ סָאװ :ריא וצ גָאז ךיא רָאנ ,רעדליּפעג ַא ןביוהפיוא ליװ יז .ןפָא
 םיא טסָאה וד ,טרעקרַאפ .ןעמונעג טשינרָאג טָאה חרוא רעד !ןרעמָאי
 םעד ןופ ןלייצרעד ט'רע ןוא ןּפַאכ םיא טעװ ןעמ ןעװ ןוא ,טבױרַאב ךָאנ
 זרעװ וד טסעװ ,ודלַאה ןייז ןופ ןסירעגּפָארַא טסָאה וד סָאװ ,עלעברָאט
 סָאד סױרַא ן'חקל : רעפטנע ךיא ןוא ,יז טגערפ ז ןַעמ טוט סָאװ .טָאּפש וצ
 טָאה רעדמערפ רעד זַא ,יירש ןוא גנוריצ ס'רעטכָאט ןייד טימ עלעטעקש
 ןצעזנייא םיא ןעמ טעװ ,ןּפַאכ םיא טעװ ןעמ ביוא ,טסלָאמַאד .טעיבנג'עג סע
 יז ןוא ריא טלעפעג טָאר ןיימ .המקנ ןעמענ םיא ןָא טסעוו וד ןוא הסיפת ןיא
 יד ןענייז יירשעג-ייוו םעד ןופ .דלַאװעג ןעיירש יז טמענ ךַאנרעד .ױזַא טוט
 זַא טעז ןוא עדָאמַאק יד טנפע עט'תיבה-לעב יד .ןעמוקעגפיוא טייל-בוטש
 .םינכש יד ףיוא ךיז ןקעװ רעדורעג םעד ןופ .ןעמוקעגקעווא זיא גנוריצ ריא
 ךיז ןזָאל ןוא ,ןרעטמַאל ןָאױדניצ ,סעקלַאּפ ןעמענ טײלסנַאמ עכעלטע
 ןופ טריוורַאפ זיא ,חרוא-סינכמ רעד ,רעמיטנגייא רעד .בנג םעד ךָאנ ןגָאי
 רע ןוא זםיחרוא ןעמענ וצ ךיז טנױל ,םיא וצ ןיא גָאז ונ .ףַארט םעד
 ןטערטרעביא טשינ רעדמערפ ןייק טעװ ןבעל לעװ'כ גנַאל יװ +טרעפטנע
 .לעווש ןיימ

 יד רעביא םענעפָאלטנַא םעד טכוזעג טייל עשלטעטש יד ןבָאה לייוורעד

 ַא א רעטכעװיטכַאנ יד יײז וצ ןענַאטשעגוצ ןענייז'ס .ןסַאג רענילבול
 ןעוועג זיא ןוא טמָאלעג טָאה יַאטלֹוה רעד תויה .טַארטסיגַאמ ןופ רעטיה

 ַא רעטנוא ןסעזעג זיא רע .ןפַאכ וצ םיא ןעועג גנירג זיא ,טעקַאנ-בלַאה
 יד יב ןטקנעלעגסיױא םעד ןצעזניירַא קירוצ טװאודּפעג ןוא קינַאג
 .הסיפת ןיא טּפעלשעגקעװַא ןוא ּפעלק טימ טקעדַאב םיא ןבָאה םירטוש

 טייל יד רעבָא ,ןכערברַאפ ןייק ןעגנַאגַאב טשינ זיא רע זַא ,טיירש רע
 טכַאנ רעד ןטימ ןיא טשינ טפולטנַא ןַאמ רעכילרע ןַא : ןגָאז ןוא ןטָאּפש
 ףלזג ,רעדרעמ :טיירש ןוא ךָאנ טפיול לביױו סָאד .רעטסנעפ ןכרוד
 ןופ טשינ טסייוו רע זַא ,טרעווש רע !גנוריצ ןיימ וטסָאה ואוו ,קינוב-לכ
 ןיא ןירַא םיא טצעז ןעמ .טשינ םיא טבילג רענייק רָאנ ,םיטישכת יד
 .תודע יד ןופ ןעמענ יד טבײרשרַאפ ןעמ ןוא שינעגנעפעג

 .רעגעלעג ריא ֹוצ טרעקעגמוא ךיז לייורעד טָאה לדנענעג עקילג

 וצ ליואוו זיא'ס .סיז זיא רעשלעפ םעד ןיא טבעלרעד טָאה יז סָאװ המקנ יד
 טקנַאד יז .רעקרעק ןיא טליופ אנוש רעד תעב טעברעביא ןרעטנוא ןעגיל
 -כַא רדנמ זיא ןוא ןָאטעג ריא טימ טָאה רע סָאװ דָאנעג םעד רַאפ טָאג
 -עפיולרַאפ עלַא יד ןופ דימ זיא יז .סגה"לעב-ריאמ 'ר רַאפ תוטורּפ ןעצ

 :ןעור טשינ יז זָאל וא ריא וצ םוק ךיא רעבָא ,ןפָאלש וצ טרעגַאב ןוא ןשינ
 רעלדניװש םעד טעוװ'מ זַא .יז ךיא גערפ ז סיורג ױזַא החמש יד זיא סָאװ
 טעװ רע .טג ןייק םיא ןופ ןגירקסיורַא טשינ לָאמנייק וטסעוװ ,ןטּפשמרַאפ

 רעד ןוא רעטכָאט ןייד ןוא וד ןוא ןַאמ ןייד זיא רע זַא ,ןגָאזסױא ךיוא
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 :גָאז ךיא ןוא ,יז טגערפ !ןעמ טוט סָאװ .טמעשרַאפ ןרעװ ןלעװ םעדייא
 גירק ןוא ןיהַא רָאפ .וענָאי ןייק חילש ַא טימ טג ַא טקישעג ריד טָאה רֶע
 ןעמענ טשינ ךיד ןעמ טעװ ,סנטייווצ ; יירפ ןייז וטסעװ ,סנטשרע .טג םעד

 .דײר עניײז ןבױלג טשינ טעװ רענייק ןוא טּפשמ ןפיוא תודע ןייק רַאפ
 סָאד ןעמונַאב טָאה יז .ןרעקמוא ךיד וטסעװ ,רעבירַא טעװ שער רעד ןעוו
 רעד טגָאזעג ןוא ץָארּפש-ןוז טימ ןענַאטשעגפיוא זיא יז .טכער בָאה ךיא
 -םוי 'ר םעד ,ןַאמ ריא ןענעגעגַאב עשרַאװ ןייק ןרָאפ זומ יז סָאד רעטכָאט
 טָאה ,הבנג רעד ןופ טרעמוארַאפ ןעוועג זיא רעטכָאט יד תמחמ .ןואג בוס

 לדנענעג עקילג יד טָאה ן'תמא ןיא .דייר עגנַאל ןייק טכַאמעג טשינ יז

 -ּפא יז בָאה ךיא רָאנ ,גנוריצ סָאד רעטכָאט רעד ןפרַאװרעטנוא טלָאװעג
 ,םיצפח יד ןעניפעג טעװ ןעמ בוא !שינעלײא סָאד זיא סָאװ .טדערעג
 רע לָאז ןדָאש ןָאט ריד טעוו רע ןוא ץזָאלסױרַא ןרקש םעד ןעמ טעװ

 גנירג ןצעש וצ טשינ ליּפשייב ַא םיא רַאפ ןייז טעוו'ס .טרַאּפשרַאפ ןביילב
 ,וד יװ השא עיבושח ַאזַא

 ,העד רעד טימ ֹװענָאי ןייק ןרָאפעגעקװַא זיא לדנענעג עקילג ,רוציקב
 רע ואוו ןסיוורעד ךיז רעדָא ,טג ןטימ חילש םעד ןפערט טרָאד טייז זַא
 עלַא ןבָאה ,קרַאמ ןפיוא ווָענָאי ןיא ןזיװַאב ךיז טָאה יז ןעוו .ךיז טניפעג
 ,חילש םעד טימ השֲעמ יד טסואוועג ןיֹוׁש טָאה ןעמ .טפַאגעג ריֹא ףיוא
 ןיציבר יד .בר םוצ קעװַא ךיילג זיא יז .טג ַא טכַארבעג ריא טָאה סָאװ
 ,ריט יד טנפעעג ריא טָאה סָאװ ,רעטכָאט ס'בר םעד .ןטימעגסיוא יז טָאה
 בר רעד .ןציז ןסייהעג טשינ ריא ןוא טמוקילצָאקס טגָאזעג טשינ ריא טָאה
 יװ ױזַא רעבָא ,טג ַא טימ חילש ַא ןעוועג גיטפַאהרַאװ ָאד זיא'ס זַא ,טגָאז
 טקנעדעג טָאה בר רעד .קעװַא קירוצ רע ויא ,ןענופעג טשינ יז טָאה'ר
 ןבעגעג ךיוא ריֹא טָאה רע .קסָאיּפ ןיא טניואוו ןוא בייל 'ר טסייה רֶע זַא
 -טָאטש יד תמחמ .דרָאב רעטיור ַא טימ רעלעג ַא זיא רע זַא ,ןכײצרָאװ ַא
 ןעגנודעג טמיוזעגמוא לדנענעג עקילג טָאה ,טכייוועג ריא ןופ ןבָאה טייל
 .קסָאיּפ ןייק רופ ַא

 ןָאטעגנָא ,םיחצור ןוא םיבנג ןשיווצ ןסעזעג בוט-םוי 'ר זיא לייוורעד
 ןסע וצ ןבעגעג םיא טָאה'מ .טיילפמוא טימ טקעדַאב ,רעדיילק-לטעב ןיא

 ןעמונעג םיא ןעמ טָאה ףוס םוצ .רעסַאװ טימ טיורב גָאט ןיא לָאמ ייווצ
 טגערפ רע .רעביוט ַא ןוא ןסעכ ַא ןעוועג זיא טפוש רעד .רעהרַאפ ַא ףיוא
 טשינ טסיב ֹוד ביוא ,ןיינ : טגָאז רע ןוא 1 גנוריצ סָאד טע'בנג'עג וטסָאה : םיא

 ןטימ ןיא זיוה םעד ןופ ןפָאלטנַא וטזיב םורָאװ ,רע טגערפ ,רעריבַאר ןייק
 ,בייוו טפַאהקלַאש ןיימ ןופ ןענורטנַא ןיב ךיא : טרעפטנע רע !טכַאנ רעד
 -םוי 'ר רעד .ןרָאצמירג טימ רעטכיר רעד טגערפ זבייװ ַא רַאפ סָאװ
 ןייז ויא טריו םעד ןופ רעגיוש יד זָא ןכַאמ רָאלק םיא טװאורּפ בוט
 .רעגירטַאב ַא ןוא רענגיל ַא טסיב וד :טפור רעטכיר רעד רעבָא ,בייוו

142 



 זיא יז רעבָא ,ענעדיא יד ןעגנערב לָאז'מ טקישעג ןגעווטסעדנופ טָאה רע
 זַא ,טגָאזעג תודע טָאה רעטכָאט יד ,ןילבול ןופ ןרָאפעגקעװַא טַאהעג

 -םוי יר ,ןַאמ ן'בושח ַא טימ עשרַאװ ןיא טַאהעג הנותח טָאה רעטומ ריא
 רעד ךיא ןיב סָאד .ןפערט םיא טימ ךיז ןרָאפעג זיא יז זא ןוא ,ןואג בוט
 ךָאד טנעז ריא : טיירש יורפ יד רעבָא ,רענעגנַאפעג רעד טפור ,בוט-םוי יר
 ,תומולח עזייב ץלַא םיא ףױא טױא טלטייב יז ןוא .ןועמס המלס 'ר

 ענעגייא ןבָאה רימ .עידעמָאק ַא טליּפשעג וטסָאה גונעג :טפור טפוש רעד
 םעד לָאז'מ טנ'קסּפ רע .עדמערפ ןייק טשינ ןכױרב רימ ןוא ןפרואווסיוא
 -פיוא םיא ךָאגרעד ןֹוא ץימש קיצנַאװצ-ןוא-ףניפ ןבעג ןַאמ ןקידריוומוא
 ,הילת רעד ףיוא ןעגנעה

 -רַאפ טָאה'מ זַא ,הער הרושב יד טרעהעג ןבָאה ןדיי רענילבול ןעוו
 -עגקעווַא ןעמ טָאה ,וצרעד ןדמל ַא ךָאנ ןוא דיי ַא ןעגנעה םוצ טלייטרוא
 םילרע יד רעבָא ,ןזיילסױא םיא לָאזימ ,עדַאװעיָאװ םוצ םינלדתש טקיש

 ערעייז עלַא סיוא ןדיי יד ןפיוק םורָאװ .טרַאּפשעגניײא ךיז לָאמסָאד ןבָאה
 ערעזדנוא סיוא-ןעמיור ,ןטסירק ,רימ .עדָאװעיִאװ רעד טגערפ ז רעכערברַאפ
 יד ךייא ייב ךיז ןרעמ רעבירעד .סיוא ייז טזייל ריא ןוא רעוט-טכערמוא
 ףיוא ןציירנָא לָאז'מ ןלױפַאב טָאה עדָאװעיאװ רעד ,רעכיװרַאמ ןוא רערַאנּפָא
 ,ןבײרטסױרַא יז ןוא טגיה יד ןדיי יז

 ןייז ףיוא טרַאװעג ןוא רעצרַאק ןיא ןסעזעג לייוורעד זיא בוט-םוי יר
 טָאה רע .ןטייק ןיא ןסָאלשעג םיא ןעמ טָאה םיפ יד ןוא טנעה יד .טּפשמ
 יד ןופ ןעמוקעגסױרַא ןענעז זיימ .יורטש לטניב א ףיוא טרעגלַאװעג ךיז
 רע .תמ ַא ןעװעג ןיוש טלָאװ רע יװ ,רעדילג יד ןסיבעג םיא ןוא רעכעל
 רָאנ ,ןוז יד טניישעג טָאה ןסיורדניא .ןעכולפ טימ ןבירטעגּפָא יז טָאה
 ךיז טָאה רע .טכַאנ רעד ןטימניא יו ךשֹוח ןעוועג זיא רעמַאק םעד ןיא
 :שיפלַאװ ןופ דייועגניא ןיא ןגעלעג זיא רע יװ איבנה הנוי ןָא טנָאמרעד
 ןטש רעד ,ךיא ןיב ַאד רָאנ .הליפת ןָאט וצ ןצפעל יד טנעפעעג טָאה רע

 טסביולג וד סָאד טרַאנרַאפ ױזַא וטזיב : טגָאזעג ןוא םיא וצ ןעמוקעג ,גרטקמ
 ןצרַאװש ןופ טייצ רעד ןיא ןעװעג ללּפתמ ןדיי ןבָאה ּפַאנק !הליפת ןיא
 ןא טסעּפ רעד ןיא טרעצרַאפ ןרָאװעג ייז ןענעז ןגעווטסעדנופ 1 לצערק
 טגָאזעג ןדיי יד ןבָאה לפיוו .תוריזג יד ןיא טעליוקעג ןרָאװעג ןענעז ערעדנַא

 ןענעז תוליפת ערעייז רעבָא ,לימח עשר םעד ןופ טייצ רעד ןיא םיליהת
 -רעקידעבעל רעדניק ערעייז ןבָארגַאב טָאה'מ ןוא ,ןעמונרַאפ ןרָאװעג טשינ
 טנערטעגפיוא ךָאנרעד ןוא טדנעשעג ןעמ טָאה רעבייוו ערשכ יד ןוא טייה
 ענייד דָארג ןרעה טָאג לָאז םורַאװ .ץעק טגײלעגנײרַא ןחא רעכייב ערעייז
 ןייד תילו ןיד תיל .דנילב ןוא בױט זיא טָאג זַא ,ויא תמא רעד 1 תוליפת
 יד ןופ רעגייטש םעד ףיוא ,ןעגנורעטסעל ערעדנַא ךָאנ טדערעג בָאה ךיא
 רע .הליפת יצ טגיײלעג טשינ רעמ ךיז ןבָאה ןּפיל ענייז ןוא ,םירקוח
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 ךיא !טָאר ןייד זיא סָאװ ?ןעמערישַאב ךימ ךיא ןעק יװ :ךימ טגערפ
 -יױו םעד טימ ןעלצנעװשַאב ךיד םירמוכ יד ןלָאז .ךיד דמש :רעפטנע

 ףדיי יד טנייפ ענייד ןופ טלָאצעג ןעמענ ןֹוא ןבעל טסעװ וד ןוא רעסַאװ
 רעטכָאט עשידיא ַא סָאװ ,רקש לובלב ַא בילוצ ןייגרעטנוא ךיד ןזָאל סָאװ
 .טכַארטעגסױא ריד ףיוא טָאה

 רעד ןעו ןוא רעטרעוו עקיד'לכש עניימ וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה רע
 ןיא רע סָאד טגָאזעג םיא רע טָאה ןסע טכַארבעג םיא טָאה רעטכעו
 רעד ןופ טסואוורעד ךיילג ךיז ןבָאה םיחלג יד .ןפיוט וצ ךיז טיירבעגנָא
 -סילרעטניה םיא וצ טגָאז ןוא סופת םעד וצ ןעמוקעג זיא ךַאנָאמ ַא .ךַאז
 רעדָא ,רעּפרעק ןייד ןעװעטַאר וצ ןביולג רעזדנוא ןעמעננָא וטסליו :קיט

 -עג טָאה בוט"םוי 'ר רעד !ו"שי ןפ טכיל סָאד ןעזרעד טסָאה וד לײװ
 רעד םיא זיא ,טכַאנייב ןפָאלשעג זיא רע ןעוו סָאד ,המרע טימ טרעפטנע
 רעד סָאד ,ןָאטעג ןסיװ וצ ןוא םולח וצ ןעמוקעג ,קידצ רעסיורג ַא ,עדייז
 רעד .ןדע-ןג ןיא תובא יד טימ טציז ןוא למיה ןיא סיורג זיא שיאה ותוא
 םעד ןעמ טָאה דלַאב .ףָאשיג םעד דייר ענייז ןבעגעגרעביא טָאה ךַאנָאמ
 םיא ,דָאבעג ,ןגָאװצעג םיא ,ערָאנ רעד ןופ ןגױצעגסױרַא בוטיםוי יר
 -ַאק רעייז טנרעלעג םיא טָאה רעקינָאנַאק ַא ןֹוא םישובלמ ענייר ןָאטעגנָא

 יד ןוא םלצ םעד ןוא עיטסָאה רעד ןגעוו סעצנַאמש ערעדנַא יד ןוא םזיכעט
 ןעמוקעג ןענעז םיצירּפ יד ןוא זייּפש עסיז ןסע וצ ןבעגעג םיא טָאה'מ .תואגח
 דַארַאּפ טימ םיא ןעמ טָאה ךָאנרעד .ןעגנערברַאפ םיא טימ ןֹוא ןקוקנָא םיא

 זיא בוט-םוי 'ר .ט'דמשיעג םיא טָאה ןעמ ןוא רעטסיולק ןיא טריפעגקעװַא
 םיא טָאה ןעמ רעבָא ןעײרפַאב דלַאב םיא טעװ ןעמ סָאד חוטב ןעװעג
 טּפשמ'רַאפ ןעמ ןעוו :םיא וצ טגָאז תלג רעד .הסיפת ןיא טריפעגקירוצ
 .טסיירטעג יז וד רעבָא .ןריפסיוא לייטרוא םעד ןעמ זומ ,טיוט םוצ ןצימע
 בוט-םוי 'ר .טלעװ רענעי ףױא עטרעטיילעג ַא ןעמוק טעװ המשנ ןייד
 זיא סיורג ױזַא .ןטלעװ עדייב ןרילרַאפ טָאה רע סָאד ןעזעג טציא טָאה
 רעמ טָאה רע ןוא ןעמונעגּפָא ןרָאװעג זיא ןושל ןייז סָאד ,רעצ ןייז ןעוועג
 יד ןגיוצרַאפ םיא טָאה ןוילת רעד זיב טרָאװ ןייק טכַארבעגסױרַא טשינ
 ,זדלַאה ןפיוא קירטש

 יד

 ַא ףיוא .קסָאיּפ ןייק װענָאי ןופ ןרָאפעג לדנענעג עקילג זיא לייוורעד
 טָאה יז .הבורק ַא ייב לטעטש ַא ןיא טלעטשעגּפָא ךיז יז טָאה געט רַאּפ
 טקיװקעג ךיז טָאה יז .תועובש ךָאנועד ןוא תבש ןטלַאהעג טרָאד
 ךעלעזייר ןעגנעהפיוא עטסָאבעלַאב רעד ןפלָאהעג ןוא ךעלכיק-רעטוּפ טימ
 ןייק ןרָאפעגסױרַא יז ויא גחיורסא ךָאנ גָאט ַא .ועטסנעפ ןפױא
 סָאד .ןלַאפעגניא טשינ ריא זיא ,הנמלא ןא ןױש זיא יז סָאד .קסָאיּפ

 יאדװַא ריא זיא סָאד -- ץענ ַא ךיוא ריא רַאפ טיירגעגוצ ןיוש בָאה ךיא
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 רעדעי ןיא ןוא ןייגליואוו טזָאלעג ךיז טָאה יז .ןויער ןפיוא ןעמוקעג טשינ

 -רעייא ןַא טימ ןסיברַאפ ןוא ןפנָארב ןסיז ּפָאק ַא ןעמונעג עמשסערק
 רַאפרעד ריא טָאה רע .הלגע-לעב םעד ןעװעג דבכמ ךיוא טָאה יז .לכיק
 לק רעד .ןציזסיוא ןוא ןציזנייא ןפלָאהעג ריא ןוא סעזעג ַא טעבעגסיוא
 ךיז טַאהעג העדב טשינ טָאה יז רָאנ ,ךעלעגייא ןפרָאװעג ריא ףיוא טָאה
 ,דניל ןעועג ןענעז געט יד .קַאטסָארּפ ַא טימ תוקזחמ ןיא ןזָאלוצנײרַא
 למיה ןרעביא ןגיולפעג ןענעז ןכרָאטש .האובת ןופ ןירג -- רעדלעפ יד
 -ירגידלעפ .ץכעזיומעג ןיא טעקַאװקעג ןבָאה שערפ .תופקה טכַאמעג ןוא

 רעד ןעוו ,טכַאנייב .טרעטַאלפעג ןבָאה ךעלעגייפ-רעמוז ,טלצירגעג ןבָאה ןעל

 ךיז לדנענעג עקילג טָאה ,געוו ןקידלַאװ ַא ףיוא טלקייקעג ךיז טָאה ןגָאװ

 ןוא עפוי יד טלקעהעגפיוא ,יורטש ןפיוא הצירפ השעמ טקערטשעגסיוא
 ןיא טלַא ןעוועג זיא יז .בייל ריא ןשירפרעד ךעלטניוו עמערַאװ יד טזָאלעג
 .ןשָאלרַאּפ טשינ טסול יד ןוא גנוי ןבילבעג ןענייז רעדילג יד רעבָא ,ןרָאי

 ,ליבסנַאמ ןשירפ ַא ןגירקוצניירַא טנַאלּפעג סגטייצַאב ןיוש טָאה יז

 רָאנ טשרע ןבָאה רעמערק יד .ירפרעדניא קסָאיּפ ןייק ןעמוקעגנָא זיא יז
 עסעװרָאב .ןזָארג יד רעביא ןלַאפעג ךָאנ זיא יוט רעד .ךעלטיילק יד טנפעעג
 ןבײלקוצנָא קירטש ןוא סעטכַאלּפ טימ דלַאװ ןיא ןעגנַאגעג ןענעז ןדיומ
 םוצ קעװַא זיא לדנעגעג עקילג .ןעמָאװש ףיוא סרעביוק טימ ןוא ,ץלָאה

 רעד זיא'ס רעװ ןוא טג םעד ןופ טסייו רע ביוא טגערפעג םיא ןֹוא ןייד
 -עג ריא טָאה רע .תופי םינּפ רבסב ןעמונעגפיוא יז טָאה ןייד רעד ,חילש

 טָאה יז .ךַאנַאב בייל ,חילש םעד ןופ טנעה יד ןיא זיא טג רעד זַא טגָאז

 רע :טגָאז ןייד רעד רעבָא ,שמש םעד םיא ךָאנ ןקיש לָאז'מ טגנַאלרַאפ

 ט'ריא .רעבירַא םיא וצ טייג ןוא חירטמ ךייא טייז .טייוו טשינ ָאד טניואוו
 .ןעמוקכרוד םיא טימ

 ףיוא טייטש לזייה ןייז .ךַאנַאב בייל וצ קעװַא טייג לדנענעג עקילג

 .ױרסש ליופ טימ טקעדַאב זיא ךַאד רעד .סעקסַאי יד רעטניח ,לגרעב ַא
 .תומהב ןופ ןזָאלב טימ ןגיוצעגרעביא ןענעז רעטסנעפ יד ןופ ןעמַאר יד
 עטעקַאניבלַאה .קימייל ןוא קיּפמוז דרע יד זיא ,רעמוז זיא'ס ליואו יװ
 .רעמיזעב ענעבירעגסיוא ,ןשיוורעדעלפ .ךעלעברעש טימ ךיז ןליּפש רעדניק
 בייל רעד .םיריזח יװ טרימשעגסיוא ןענעז ,םורַא ָאד ןפיול סָאװ ,ןגיצ יד
 ,רעקיסקואווניילק ַא זיא רע .רעדניק ןייק ןוא בייוו ןייק טשינ טָאה ךַאנַאב
 ןפיא עילוג ַא טימ ,סיפ ןוא טגעה עסיורג טימ ,ןעלסקַא עטיירב סיס

 ,רעצנעּפש ַא ןיא רע זיא ןָאטעגנָא .דרָאב רעטיור"רעייפ ַא טימ ןוא ןרעטש
 ןופרעד ןעצרַאטשיס סָאװ ,לטיה ַא ןופ קַאלשרעטנוא ןַא ןיא ןוא ןשטַאלרַאב
 ,קידלגימ ןרָאװעג זיא ןעלדנענעג עקילג .רָאה עלעג ךעלטניב סױרַא

 !םיא וצ טגָאז יז
 -טנע 1 ךַאנַאב בייל טנעז ריא ז ןעד רעװ ו ןַאנַאב בייל 'ר ריא טנעז

149 



 רע ןוא ,יז טגערפ זטג םעד ריא טָאה .הּפצוח טימ ּפָא ריא רֶע טרעפ
 רַאפ סָאװ ,השא יד ךיא ןיב סָאד והגאד סעבָאב רעיא זיא סָאװ :טגָאז
 זריא טנייז סָאד זַא ,ךיא סיײװ ןענַאװ ןופ .ןבירשעג טג רעד זיא ריא
 עקילג יד זןרעטש ןפיוא ןבירשעגנָא ךייא טייטש'ס .קירוצ רע טגערפ
 וטגָאז יז ןוא ,ןױשרַאּפ רעטרַאה ַא זיא רע סָאד טמענַאב לדנענעג

 .רע טגָאז ,טנװָא ןיא טמוק .ןקיטיגרַאפ ךייא ל'כיא ז ךייא טייג סָאװ ןגעוו
 טלַאה דרעפ ַא סָאד ,רע טרעפטנע .יז טגערפ !טוװוָא ןיא סעּפע סָאװ רַאפ
 יז טריפ רע .ןסעומש וצ דלודעג סָאד טשינ טָאה רע ןוא ,ן'רגּפ םייב םיא
 טימ לדרעפ טרעצעגסיוא ןַא טגיל שטעלּפ ַא ןיא .לקול ַא ןיא סױרַא
 ַא טניר קסיפ ןופ ,ןפייר יװ סױרַא ןצרַאטש ןּפיר יד ,לעפ רעקיטיוצ ַא
 ןגילפ תונחמ .קַאזיזָאלב ַא יװ .ּפָא"טלַאפ ןוא ךיז טבייה ךיוב רעד ,םיוש

 םעד ייב ןקיּפוצסױא ןרעיול ןוא ןקַארק ,קירדינ ןעילפ ןעָארק .םורַא ןעמוז
 ,ןגיױא יד רגּפ

 ןרָאװעג הבקנ רעד זיא ,דנַאטש ַא ױזַא ןיא שינעפעשַאב ַא ןעזרעד
 טּפיה יז ןוא ,טגװָא ןיא ןעמוק ל'כיא ,טוג : טגָאז יז ןוא ,עבט רעד רעביא
 .תולד םעד ,תוברוח יד ,לגרעב םעד ןופ ךעלעּפַאנק עכיוה עריא טימ קעװַא

 םיבנג רעקסָאיּפ יד ןענעז רעירפ טכַאנ ַא סָאד ןפָארטעג טָאה ,נ
 טקידיילעגסיוא ןבָאה ןוא ןדיוב ןוא ןרופ טימ ץישטנעל ןייק ןרָאפעגנײרַא
 ןבָאה םירחוס יד ןוא גָאט-קרַאמ א רַאפ ןעוועג דָארג זיא'ס .ןעמָארק יד
 יז ןבָאה ,ּפַאנק ןעוװעג םינלזג יד זיא רשפא .הרוחס ךס ַא טײרגעגנָא
 ,רעלטנעה ,ןענױרק ,ןטייק ענעדלָאג יד טביורעגוצ ןוא הלפית יד טנפעעג

 ךָאנרעד .ךעלזיוי יד ייז טימ טריצַאב'מ סָאװ ,ןזױמלַאש ערעדנַא ןוא ןכעלב
 טָאה לדנענעג עקילג סָאװ ,לדרעפ סָאד .ןגיוב-סיוא-לייפ ןּפָאלטנַא ייז ןענעז

 "ןיצַא טָאה'ס ןוא ןסימשרַאפ ןרָאװעג געוו ןפיוא טַאהעג זיא ,ן'ססוג ןעזעג
 ץלַא סָאד ,ךייא טלָאמ ,טָאה לדנענעג עקילג .תויח סָאד טכיוהעגסיוא טרעד
 ןטָארבּפָא טזָאלעג ךיז ןוא אינסכַא רעד ןיא קעװַא זיא יז .טסואוועג טשינ
 ןעקנורטרַאפ יז טָאה ,הלבנ רעד ןופ קילבנָא םעד ןסעגרַאפ וצ .לדנעה ַא
 ,םירזוס יד טימ טפַאשטנַאק ןסָאלשעג טָאה יז .דעמ לריטרַאװק ַא טימ

 ,זיא רע רעװ טגערפעגסיוא םענייא ןדעי ןוא ,ןענַאטשעגניײא ָאד ןענעז סָאװ
 טימ טמירַאב ךיז טָאה יז .טלדנַאה רע סָאװ טימ ,טמַאטש רע ןענַאװ ןופ
 יװ ,שדוק-ןשל ןיא ןשינעטנעק עריא טימ ןוא סוחי ,גנוריצ ,טלעג ריא

 ריא ןיא קעװַא יז זיא סעמערַאװ ךָאנ .ןכָאק ןוא ןקירטש .,ןעיינ ןיא ךיוא
 -םיוא טָאה יז ןעו .קעדרעביא רעד רעטנוא ןפָאלש טגיילעג ךיז ןוא רדח
 -סירוצ ןעבָאה רעכוטסַאּפ יד ןוא טצעזעג ןוז יד ןיוש ךיז טָאה ,טכַאװעג
 ןעגנַאגעגפיױא ןענעז סנעמיוק יד ןופ .עשַאּפ רעד ןופ תומהב יד ןבירטעג

 .לָאמטכַאנ טיירגעגוצ ןבָאה סעטסָאבלַאב יד ! סעכיור
 .לזייה ןיא ךַאנַאב בייל םעד וצ געוו םעד ןענופעג טָאה לדנענעג עקילג
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 לטיינק ַא .ןעמיוק ַא יװ ץרַאװש ןעוועג לביטש סָאד זיא תושמשהדזיב ןגעק
 ןַא ףיוא ןסעזעג זיא ךַאנַאב בייל .לייא עלעברעש ַא ןיא טנערבעג טָאה

 ןעוועג טשינ זיא ןיילַא רע .לטָאז ַא ןטכָאררַאפ ןוא רעמע ןעטרעקעגרעביא
 ,םיבנג יד ייב רעסיימש ַא רָאנ ,בנג ןייק

 {ץלַא ט'הנעט רע ןוא ןעלדנַאה םיא טימ ןעמונעג טָאה לדנענעג עקילג
 ןלדיג ייווצ ,יז טגָאז ,ךייא טַאנ ?ריא טנעז סָאד זַא ,ךיא סייװ ןענַאװ ןופ
 סָאװ .רע טלּפערּפ ,טלעג ןיא טשינ טייג'ס .רַאנ םוצ טשינ ךייא טכַאמ ןוא

 ןיב'כ :תוזע טימ טרעפטנע ןוא ךיז טלקנעווק רע .יז טגערפ 1 ךייא שטעווק
 ערעדנַא סָאװ ,טנייפ טשינ ךיוא בָאה'כ .טנוה ןייק טשינ ,ליבסנַאמ ַא ךיוא

 ןוא ןצפעל יד טימ טרעצומש ןוא לגייא ןַא טימ טקניװ רע ןוא .ביל ןבָאה

 טעביקנַאב ַא ףױא ןָא-טזייװ ןוא ,ןייז הנזמ םיא טימ לָאז יז ,טגנַאלרַאפ
 ָאד .עלעפעל ןרעטנוא קידלביא ןרָאװעג זיא ןעלדנענעג עקילג .יורטש טימ
 -גיד וצ טשינ ךיז טניוליס !טמיורעגנייא ריא ,תיחשמה ןטש רעד .ךיא בָאה
 ןעגנַאלרעד רעירפ ריא לָאז רע ,םיא וצ טגָאז יז .ץראה-םע םעד טימ ןעג
 ןיא ןָאק יז ןעו ,שיא-תשא ןַא וצ ןטסולג רע ףרַאד סָאװ וצ לייוו ,טג םעד

 טסעוו וד ןעוו ,ןייג :טגָאז הזבנ רעד רעבָא זהשורג ַא ןייז קילבנגיױא ןייא

 סיוא-טשעל ןוא ריט יד טרַאּפשרַאפ רע .ןצעזנָא רימ וטסעוו ,טג םעד ןגירק
 -ביורטש ינק יד .לוק ריא קיטשרַאפ ךיא רָאנ ,ןעיירש ליװ יז .לּפמעל סָאד
 טקניטש'ס ,הװַאת טימ יַאס ןוא דחפ טימ יַאס לופ זיא יז ,ריא ןעל
 ןוא יורטש רעד ףױא קעװַא יז טגייל רע .לַאטש ןוא רעדעל ןופ םיא טימ

 ךַאז ַאזַא .עטניוטשרעד ַא ןוא ענעגיוושרַאפ ַא טגיל יז .ריא ףיוא טמוק
 ,ךיא בָאה סָאד זַא ,טשינ טסייװ יז .יז טכַארט ,ןעמוק-טנַאה"וצ רימ לָאז
 .טשירַאנרַאפ יז ןוא טולב ענ'הפירט סָאד ריא ןוא ןדנוצעגנָא ,רבד-לעב רעד
 .םיתיחשמ יד ריא ףיוא טרעקָאלעג ןיוש ןבָאה ןסיורדנופ

 ךיז טלַארּפ ריט יד .דרעפ ןוא רעטייר ןופ תולוק ךיז ןרעהרעד םיצולּפ
 יז .תוייג ןוא רענָאגָארד ןיירַא ךיז ןסיײר'ס .טניוו'םרוטש ַא ןופ יװ ףיוא
 טשינ ןזיײװַאב םיפַאונ יד סָאד ,םוטּפַאר ױזַא טעשעג ץלַא .ןצַאקרוטש ןגָארט
 ןגיל טבײלב ןוא יירשעג ַא טוט לדנענעג עקילג ,הורע יד ןקעדרַאפ ֹוצ
 ןיילַא ץירּפ רעצישטנעל רעד סָאד ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ,ונ .טכַאממוא ןיא

 -רַאװג ןייז טימ טלגנירעגמורַא ,סעלָאק ןייז ףיוא קסָאיּפ ןייק ןעמוקעג זיא
 ןופ רעזייה יד ןלַאּפַאב ןענייז ןטַאדלָאס יד .םיבנג יד ןפָארטשַאב וצ ,עיד
 -עג ןענופעג טָאה'מ ואוו .ביור סָאד טכוזעג טָאה'מ ןוא טייל עניימעג יד
 זיא רוסמ ַא .ןעמונעג םופת רעמיטנגייא םעד ןעמ טָאה ,הרוחס עטע'בנג
 ּפַאלק ןטשרע םייב ךיילג טָאה ךַאנַאב בייל .תולייח יד טימ ןעמוקעגטימ
 רענלעז ייוצ ,םיבנג יד יב רעבײרטנָא ןַא זיא רע סָאד ,ןעוועג הדומ
 "עג עקילג וצ ףור ַא טוט רעטסטלע רעד ,ןסױרדניא סױרַא םיא ןריפ
 :ןעלדנענ
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 1רוה ,וטזיב רעוו --
 לדנענעג עקילג יד ,ןכוזַאב יז לָאזי'מ סעקלָאכַאּפ יד טלעפַאב רע ןוא

 רוסמ רעד רָאנ ,הבנג רעצישטנעל רעד ןופ טשינ טסייוו יז סָאד ,ט'הנעט
 םצזוב ריא ןיא טנַאה יד ןיירַא טקעטש רע .הנוז יד ,טשינ יז טרעה :טגָאז
 ,דלָאג עלעברַאט ס'בוט-םוי 'ר ןוא גנוריצ סרעטכָאט ריא סױרַא טמענ ןוא

 זרעייפ יד ןופ ןייש רעד ןיא .לּפינק ןגייא ריא וצ ךיוא ךיז טבָארגרעד רע
 טעז לדנענעג עקילג יד .ןדגַארַאמש ,ןריפַאס ,ןטנעמיד ,ךעלדנער ןטכיול

 יד ךיז טפרַאװ יז .ןסָאגעגסױא ריא ףיוא ךיז טָאה תוינערוּפ סָאד זַא ,ןיוש
 קעװַא יז טריפ ןעמ ןוא קירטש טימ יז טדניב ןעמ רָאנ ,סיפ יד וצ םיצירּפ
 .םיבנג ערעדנַא יד טימ ץישטנעל ןייק

 זיא גנוריצ סָאד זַא ,ןריואוושעג לדנענעג עקילג טָאה רעהרַאפ ןפיוא
 עריא ףיוא טסַאּפעג טשינ ןבָאה ךעלרעגניפ יד רעבָא .סנגײא ריא
 טשרָאפעג יז טָאה'מ .ןקנעלעג עריא ףיוא -- ןטעלסַארב יד ןוא רעגניפ
 טנָאקעג טשינ טָאה יז רעבָא ,עלעברָאט םעד ןיא טָאה יז קיטשדלָאג לפיוו
 .תונידמ עשיקרעט יד ןופ תועבטמ טַאהעג טָאה בוט"םוי 'ר םורָאװ ,ןרעפטנע
 ןיימ ןופ :טרעפטנע יז ןוא ןטַאקוד יד ןעמוקַאב טָאה יז ואװ יז טגערפי'מ
 ריא ןיא סױרַא ךיז טּפַאכ יז ןוא ,יז ןעמ טגערפ 1 ןַאמ ןייד זיא ואוו .ןַאמ

 ךיז טפור רָארוקָארּפ רעד .ןילבול ןיא הסיפת ןיא טציז רע זַא ,גנושימעצ
 סָאד ,םיבנג יד ייב רוה ַא זיא יז ,שינעגנעפעג ןיא טציז ןַאמ ריא :ןָא
 ,רָאלק זיא'ס .טלייצעג טשינ זיא טלעג סָאד ןוא סריא טשינ זיא גנוריצ
 עקילג יד ןעוו .רָאלק זיא'ס זַא ,וצ-ןביג עלַא ןוא .עטיבנג ַא זיא יז סָאד
 סָאד ,ןגָאזסױא טלָאװעג יז טָאה ,לָאמש טלַאה'ס סָאד ,ןעזעג טָאה לדנענעג
 זיא גנוריצ סָאד זַא ןוא ,םעדייא ןַא ןוא רעטכָאט ַא ןילבול ןיא טָאה יז
 ריד ןלעװ ,סנטשרע :טגָאזעג ריא וצ ךיא בָאה ָאד רעבָא .סרעטכָאט ריא
 ןוא ,רעטכָאט ןייד ןפורסױרַא יז ןלעװ .ָאי ביוא : ןביולג טשינ םיצירּפ יד
 ןגעלעג טזיב ןוא גנוריצ סָאד טע'בנג'עג טסָאה זד זַא ,ןסיוורעד ךיז טעװ יז
 ךיז רעדָא קנַארק ןרעװ יז טעװ דנַאש ןופ .אקפנ ַא יװ ,ךרַאּפ םעד טימ
 -ַאב ןעמ טעװ ךיוא .ןפָארטשַאב יווייַאס ןעמ טעװ ךיד ןוא ,השעמ ַא ןָאטנָא
 ,ןייג .ךַארב ןייד טימ ןעיירפ ךיז טעװ רע ןוא בוט"םוי 'ר םעד ןעיירפ
 -עג טָאה הצע ןיימ ליואו יװ .םיתשלפ םע ישפנ תומת .גייווש טשרעביל
 זיא'ס םורָאװ ,טקינעּפשרעדיװ טשינ רימ יז טָאה ,תיתחת לואש ןיא טריפ
 ןלעװ טייקלטייא רעייז ןגעװ ןוא לטייא ןענייז טייל עניימ סָאד ,טנַאקַאב

 ,הוה-םלוע ךָאנ געיעג סָאד ןעד זיא סָאװ םורָאװ .ןבעל סָאד ןקערטש יז
 יד טלייטרוארַאפ טָאה'מ ,רוציקב !שינעדערנייא ןוא ץלָאטש טשינ בוא
 .ןעגנעה םוצ לדנענעג עקילג

 -םיוא טדערעגוצ יז ןֹוא ןעמוקעג ריא וצ ךיא ןיב טכַאנ עטצעל יד
 ,לבָאנשה ויִלע בוט-םוי םעד טימ ןָאטעג בָאה'כ יװ ,לדנער סָאד ןטייבוצ
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 ַא רעטומ ַא ןבָאה וצ דובכ רעמ ןעד ןיא :טרעפטנעעגּפָא טָאה יז רָאנ
 בָאה ךיא .רעטכָאט עשידיא ַא ןבוַאטש ל'כיא ,ןיינ 1 הנוז ַא יװ תדמושמ
 ןיינ ןבָאה רעבייוו רעבָא ,לָאמַא"רעדיוו ןוא לָאמַאירעבָא טדערעג ריא טימ
 ,תונשקע ךעלטסעמ

 יד ןעװ .הילת ַא טלעטשעגפיוא ץישטנעל ןיא ןעמ טָאה סנגרָאמוצ
 זיא ,לארשייתב ַא ןעגנעה ליװ ןעמ סָאד ,טרעהעג ןבָאה ןדיי רעצישטנעל
 טָאה ןעמ תמחמ רעבָא .ץירֿפ םעד וצ ןפָאלעג זיא'מ ןוא ,שער ַא ןרָאװעג
 ןופ .ן'לעוּפ ייז ייב טנָאקעג טשינ ןעמ טָאה ,האמוט-תיב סָאד טרעדנילּפעג

 ,ןשטָאק ףיוא ,םירעױּפ יד ןוא עטכַאילש יד ןעמוקעגנָא ךיז זיא טנגעג רעד

 ,ריוח לבעפ םעד טפױקרַאפ ןבָאה רעלדנעה-ריזח יד .דרעפיטייר ןוא ןרופ
 יא ןדיי יד ףױא .ןפנָארב ןוא ריב טּפוזעג ןעמ טָאה ןעקנעש יד ןיא
 ַא .גָאט ןטימניא סגדָאל יד טכַאמרַאפ ןבָאה ײז ןוא המיא ןַא ןלַאפעגנָא
 תמחמ ,הילת רעד וצ טנעָאנ ןייטש וצ ןסירעג ךיז ןבָאה םיױג הנחמ
 ןעמ טָאה רעירפ .קירטש רעד ןופ לייט ַא ןבָאה טלָאװעג טָאה רעדעי
 טָאה ךָאנרעד .יז ןשיװצ ןעװעג זיא ךַאנַאב בײל .םיבנג יד ןעגנַאהעג
 יד ןדנוברַאפ ריא טָאה'מ רעדייא .ןעלדנענעג עקילג טריפעגסױרַא ןעמ
 טָאה יז ןוא ,שטנואוו רעטצעל ריא זיא'ס סָאװ טגערפעג ןעמ טָאה ,ןגױא
 רעד .יודיוו ריא טימ ןגָאז לָאז רע ןוא בר םעד ןעגנערב לָאז'מ טגנַאלרַאפ
 ןצוועג רשפא זיא'ס .תמא םעד טלייצרעד םיא טַאה יז ןוא ןעמוקעג זיא בר
 טימ טָאה בר רעד .רָאװ יד טגָאזעג טָאה עטינרקש יד יװ לָאמ עטשרע סָאד
 .ןדע-וג ןקיטכיל ַא טגָאזעגוצ ריא טָאה רע .אטחילע טגָאזעג ריא

 ,למיה ןיא העד-לעב ןייק טינ זיא ל'בר רעצישטנעל רעד זַא ,ךייא טלָאמ

 סקנעש'מ ,דניז רעדעי רַאפ ןעמוקּפָא ןעמ זומ ,ןדעױג ןיא טמוק'מ רעדייא
 .הריבע רוהרה ַא טשינ וליפַא ,טשינרָאג םענייק ןביוא

 סַאּמש טפַאשרַאפ ריא סע טָאה ן'תיליל ךַאז יד טלייצרעד בָאה ךיא ןעוו
 ריא טימ ןיב ךיא .םונהיג זיא םיעשוּפ יד ןקוקנָא ןילַא טלָאװעג טָאה יז ןוא
 ןעגנוצ יד ףיוא ןעגנעה עדייב יו ןזיוועג ריא ןוא ןודבַא ןיא ןגיולפעגקעווַא
 טילגעג ןבָאה םיפ ערעיײז רעטנוא .רקש רַאפ ףָארטש יד זיא סָאד סָאװ
 -רעייפ טימ רעבייל ערעייז ןסימשעג ןבָאה הלבח"יכאלמ .ןליוק ןעלסעק
 עגּפָא ריא טָאה ןעמעו ,ונ : רעדניז יד וצ ןפורעג בָאה ךיא .רעטיר עקיד
 ןוא םעדעפ יד טניּפשעג ןבָאה ןצפעל ערעייא ! םירקש ערעייא טימ טרַאנ
 םונהיג'ס .ןעיירש טשינ טוט .ץענ יד ןטכָאלפעג ןבָאה רעליימ ערעייא
 .םיבוטםימי ןוא םיתבש טנכערעגניירַא ,םישדח ףלעווצ טרעיד
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 וקירעקוק

: 
 ,ןגרָאמ-טוג סע טסייה ןושל ךעלשטנעמ רעייא ףיוא !וקירעקוק

 טָאה ,ךעלעשטנעמ ,ריא .וועשטניּפ ןיא ןיוש טגָאט'ס ,דנַאטשפױא ןטוג ַא

 ןָאק'מ ןוא טרָאװ ןייא זיולב ןבָאה ,רענעה ,רימ רעבָא ,רעטרעװ ךס ַא

 סע ןעמ טגָאז יװ !ץלַא טסייה וקירעקוק סָאװ .ןשטיײטנײרַא ץלַא ןירעד

 ּפָא-טגנעה ץלָא יייא-טייטש רומח רעד וואו ךיז טדנעוו'ס :ךייא ייב

 ןַא ןיב ךיא .שינעלקיצ םעד ,שטעװק םעד .ּפָארט םעד ,ןוגינ םעד ןיא
 לוטש ט'כלמה המלש ףיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ןָאה םעד ןופ לקינייארוא
 רעסעב זיא וקירעקוק ןייא זַא ,ךייא ךיא גָאז רעבירעד .תונושל ןָאק'כ ןוא

 טימ שטַאּפ רעד יװ ףור רעד טיױו יױזַא טשינ זיא'ס .דייר סָאמ ןיינ יו

 םעד ןסיירפיוא סָאד ,ןָא ךיז טדניצ םַאק רעד יװ ןפוא רעד ,לגילפ יד

 סָאװ סָאד וליפַא ןַארַאפ .זדלַאה ןופ ןרעדעפ יד ןזָאלבנָא סָאד ,לבָאנש
 ַא ןוא וקירעקוק טעיירק קַאוטיל ַא ןָאה ַא .ןטקעלַאיד ךייא ייב טפור'מ
 -עקָאק סרוג ןענעז סָאװ רענעה ןַארַאפ ןוא .יקירעקיק טעיירק רעשילױּפ
 טנישרייעג חסונ ןייז טָאה רעדעי .תוישקיץָאלק ןייק טשינ טגערפ .ָאקיר
 ןפיוא לָאמ ייוצ טשינ טעיירק ןָאה רענעגיא רעד וליּפַא .תורוד ןופ
 ןפ םַאטש ךיא .ןעמ טרעה ,רעױא ןַא טָאה'מ זַא .רעגייטש םענעגייא

 ַא ןיא ןצעזנירַא ךימ טנָאק ריא .ןָאהרעױא םעד ןופ דצ סעמַאמ רעד
 רענעה יד יװ ןָאט םעד טױל ןגָאז ךייא ל'כיא ןוא גייטש רערעטצניפ

 רעד יצ .טרעמעד'ס רעדָא טגָאט'ס יצ ,ןעקָאװק רעניה יד ןוא ןעיירק
 רעדָא דניל זיא'ס יצ ,טנקלָאװרַאפ רעדָא טרעטיילעגסיוא ןיא למיה
 סייוו ךיא .טלגָאה'ס רעדָא טיינשיס ,טנגער'ס יצ ,טסָארפ ַא ךיז טלעטש'ס
 ,דלומ ַא רָאג רעדָא ,עבלָאה ַא ,עלופ ַא זיא הנבל יד יצ העימשייּפ-לע

 ,ךייא ןלַאפ סָאװ ןכַאז טנזױט םייושכ .המח-יוקיל ַא וליפַא ןעקרעד ךיא
 טרעװ ריא ןוא ליפ וצ טדער ריא .ןויער ןפיוא טשינ וליפַא ,ןשטנעמ

 ןיא ןטלַאהַאב טגיל תמא רעד .ץכעדערעג םענעגייא ןיא ןעקנורטרעד
 .וקירעקוק :טרָאװ ןייא

 ןגױא עניימ רַאפ ייברַאפ ןױש זיא'ס .רעקיטכענ ןייק טשינ ןיב'כ
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 ןענעז ץיז ךיא ואװ ךוטָאק םעד ןיא .רעניה ןֹוא רענעה טימ טלעװ ַא
 ןָאה ַא ןעועג סרסמ וליפַא ָאד ןיוש טָאה'מ .םינימה לכמ ןסעזעג ןיוש
 .התימל ךלי לוגנרתה הז :ףוס םעד ליואװ סיווכ .טּטָאטשעג םיא ןוא

 ,חסּפ ףיוא ןגײלקעװַא םיא טעוו'מ יצ ,הרפכ םיא טימ ןגָאלש טעוװ'מ יצ
 ,ףרַאש זיא ףלח רעד ,טרַאװ טחוש רעד --- הריש-תבש ףיוא רעדָא תוכוס
 רעד ,ךיוי ןופ ּפָאט רעד ,לטערבצלַאז סָאד ,ילכ-קייוו יד :טיירג זיא ץלַא
 גיײל'כ וריא טגָאז יװ .ןוױאטָארב רעד רָאג יצ ,ץכעשודעג ןופ ּפָאט
 טימ לופ זיא גרָאבטסימ רעד .םעוב ןיא ךעלעגייפ ןײק טשינ רימ
 ךיו טגָארט עצינ'לזמ-םילש עדעי .ןעלעקשיק ןֹוא ךעלּפעק ערעזדנוא
 ןוא ףַארט ַא ןעשעג לָאז'ס וליפַא .שיוורעדעלפ ַא סרעזדנוא טימ םורַא
 .בײרטנָא טשינ קיבײא ךיוא ךיא לעװ ,רעסעמטכעשיס ןדיימסיוא לָאז'כ

 רַאפ טשינ ,בָאה'כ .שטיּפיּפ ַא רימ טסקַאװ'ס .קיפוּפ ןיא לגָאנ ַא בָאה'כ
 רעקידניז ַא יװ רעמ טשינ זיא'מ .םירעדעג יד ןיא ןקָאּפ ,טכַאדעג ךייא
 יד .לגנעלש ַא ,לדָאנ ַא ,לדנייטש ַא .טָארד ַא ּפָארַא טגנילש'מ .ןָאה

 ףוע סעדעי .ןלָאמעצ ייז ףרַאד'מ ןוא טרַאה ןענייז ּפָארק ןיא ךעלדנרעק
 .ףוס ןייז טָאה

 וזיא סָאד ןוא תוישק עלַא ףױא הבושת ַא ָאד זיא'ס !ןעד עשז סָאװ
 עלַא טדײשַאב ,רעצכעגערפ עלַא טרעפטנערַאפ וקירעקוק .וקירעקוק
 טשינ ןָאה םעד םעליוק'מ .הרוחש"הרמ עדעי סױרַא טגָאלש ,ןשינעטער

 גנַאל טעיירקעג ןבָאה רימ .קיבייא זיא וקירעקוק רעד .וקירעקוק םעד

 םעד ךָאנ גנַאל ןעיירק םעשישטרעמ ןלעװ רימ ןוא ןושארה םדא רַאפ
 זיא סָאװ .רעױּפַאק ןגיל ןלעװ רעסערפרעניה עלַא ןוא םיטחוש עלַא יװ
 ולזדלעה .עקלָאּפ ,קילייב ,לגרָאג זיא סָאװ 1 וה ןיא סָאװ !ןָאה ןעד

 סָאד .טלַאפעצ טסענ יד .וקירעקוק םעד רַאפ טסענ ַא יװ רעמ טשינ
 יז רעבָא ,לפעק ןטימ טגײלרַאפ טָאה עמַאמ יד !;קעװַא-טילפ עלעגייפ
 טָאה ,ייא ןייק טגיילעג טשינ וליפַא טָאה יז ביוא  .ייא ןַא טגיילעג טָאה

 .שינרעשטיוצ ריא טרעשטיװצעגּפָא וא שינעגניז ריא ןעגנוזעגּפָא יז
 ןָאה רעשילמיה ַא ןַארַאפ .ןעלױקּפָא טשינ רעלייק םוש ןייק ןָאק סָאד
 ןייז ןענעז ,רעניה ןוא רענעה עשידרע ,רימ ןוא ,הלעמ לש לוגנרת רעד
 םיא ןופ ןעיצ ָאד רימ סָאװ וקירעקוק רעשילמיה ַא ןַארַאפ ןוא דליבּפָא
 .תוצח זדנוא ךרוד פָאיטכיר רע .לגרָאג רעזדנוא ךרוד טעיירק רע .הניגנ
 ךיוא ןַארַאפ ,רקוב יבכוכ דחי ןרב ,המכשה זדנוא טימ ףיוא טייטש רע
 רעבָא ,םירפסיהלבק ןיא ךייא טלבירג ,ןשטנעמ ,ריא .ןוה עשילמיה ַא
 -עקוק ןעד זיא סָאװ .רענייב יד ןופ ךרַאמ ןיא הלבק יד טגיל זדנוא ייב
 .שרופמה םש ַא !וקיר

 עבױט וצ !ןיא דער ןעמעװ וצ רָאנ .תודוס סיוא רשפא גָא'כ
 דוס םעד ןייגרעד טנָאקעג טשינ ןבָאה תובא ערעייא דלַאב יװ .ןרעוא
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 ,תונידמ עטייוו יד ןיא .ןייגרעד טשינ יאדוװַא םיא ריא טעו ,וקירעקוק ןופ
 ןיא רעניה סא טירב'מ סָאװ ,עגױזַא ןענישַאמ ןַארַאפ ןענעז ,ןעמ טגָאז
 זיא זיהטכעש ַא .רעדעלפוש יד ןופ סױרַא ייז טקור'מ ,ןסַאלימ-ילימ יד
 .טקילפ רענייא ,טדיינש רענייא ,טדניב רענײא .קרַאמ ַא יװ סיורג ױזַא
 םיוא-ןכױה עגר עדעי .ןעילפ ןרעדעפ .טולב טימ לופ ןרעװ סענַאװ

 זןקיליטרַאפ זדנוא םורַא ױזַא ןעמ ןָאק ,ונ .תופוע טנזיױוט שפנ סָאד
 ךימ ליװ'כ .לגילפ יד רעטנוא ןסייב ךימ טמענ ,דער'כ יװ ױזַא

 ,טרעטיצ גנוצ יד ,ודלַאה ןיא טלערק'ס .טשינ ןָאק'כ רָאנ ןטלַאהניא
 טימ ןָא ךיז טסיג רעדעפ עדעי .סָאק ןיא טירב'ס ,לבָאנש ןיא טסייב'ס
 !וקירעקוק !חמ'כ רָאנ ,טשינ ליושכ .טפַאז

 ב
 טשיג יז ףרַאד'מ .רעניה ,ָאי .רעניה :טגָאז ריא סָאװ םעד ןגעק

 -- ַאילט אניווה דכ -- לדנעה גנוי ַא ַא ןעוועג ןיב'כ ןעװ .גנירג ןצעש
 ןייק זןוה ַא זיא סָאװ .טשינ טימ טשינרָאג ןעוועג ןוה ַא רימ יב זיא
 טעקָאװק .לגענ יד ןיא חוכ ןייק ,קע ןיא ןרילָאק ןייק ,ןרָאּפש ןייק ,םַאק
 -טסייהייװ םעד טבייר ,רעייא ףיוא טציז ,רעייא טגייל ,רָאי רָאּפ יד ּפָא
 וצ ןבױהעגנָא ירפ בָאה'כ .קיטש עמורפ טכַאמ ,דרע רעד ןיא סע"עמ
 ךיז ןשיוצ .ףיקת ןדעי רעטנוא ךיז טיִג .טײקשלַאפ עשירעניה יד ןעז
 טקיּפ ענעי ,רעקרַאטש זיא'ס רעוו זיא ,עדנערג רענעגייא רעד ףיוא ,ןילַא
 ,טײקידװעדײרַאב טנייפ ,ןָא ןיוש ךיז טסיוטש ריא יו ,בָאה'כ .ערעדנַא יד
 ןיימ .ָאװקיַאװק ןוא ָאװק"ָאװק .ןגיווש טשינ טכער ןָאק ןוה ַא רעבָא
 ןָאק'מ ,רָאװצ ,ןייניןיינ ,ָאי-ָאי ;תלוגנרתה םע החיׂש הברת לא :זיא ללכ
 רשאב זיא ,ונ -- עמַאמ ַא טָאה רענייא רעדעי .ןײגַאב טשינ יז ןָא ךיז
 ,ץכעלָאש-רעיײא ןיא ןקעטש ןביילב טשינ ןָאקמ !ךכב

 ,רעטלע טרעוו'מ זַא .ײרעטלַאהסױרג עשלדנעה ץלַא זיא סָאד רעבָא
 ,תומלוע עלַא ןיא ןענעז הבקנ ןוא רכז .ןייז זומ יװַא זַא ןעמ טמענַאב
 םעד ןופ ,ריטלזיװ ַא זיב קימ ַא ןופ ,גויז זיא ץלַא .ןעלמיה עלַא ןיא

 טשינ עקַאט זיא ָאװקדָאװק .ןותחתה לוגנרת םעד זיב ןוילעה לוגנות
 םירקוח ערעייא ,עלעביז עּפיש ןייק טשינ ךיוא זיא ןוה ַא רעבָא ,וקירעקוק
 ויײא סָאד רעדָא ןוה יד ,רעירפ ןעװעג זיא סָאװ :ןגערפ וצ ביל ןבָאה
 רעד ,רעירפ ןעמוקעג זיא'ס סָאװ לָאמ לייט ךיז ןרַאּפש סעכעטולּפ רעניה

 .שינעלּפַאלּפ טסוּפ ץלַא זיא'ס רעבָא וָאװקיָאװק רעד רעדָא וקירעקוק
 ַא .רעטעּפש ןייק ןוא רעירפ ןייק ָאטשינ זיא טױלּפ טייז רענעי ףיוא
 ןייק ןייז טשינ טעווס ןוא ייא טשרע ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס זַא ארבס

 רעטעּפש ויא רעירפ .ענעגײא סָאד ןעניז טצעל ןוא טשרע .יײא טצעל
 וויא רעפטנע רעד זטשינ טײטשרַאפ ריא .רעירפ זיא רעטעּפש ןוא
 .וקירעקוק
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 ערַאק .ךיז רַאפ אתכסמ ַא ויא ענייא עדעי ןוא רעבייוו ףניפ בָאה'כ
 ךימ טגערפ ,טגיל סותי רעד או .ןביילב חמ ױזַא ןוא תסחוימ ַא זיא
 סײװ ַא טימ ,סַאלעג ,טעפ זיא ערַאק .ױזַא טרָאפ זיא'ס רעבָא .םרחב
 ערעדנַא טימ טשינ ךיז טשימ ,ךעלעמַאּפ טייג ,ןגיוא ענעדליג ,לרעבעל
 לבעּפ סָאד טפיול ,שזריה ןפיוה ַא םיוא-טיש עטסָאבעלַאב יד זַא .רעניה
 סָאװ לדנרעק סָאד .ךיוא ןוחטב טָאה יז .טייצ טָאה ערַאק רעבָא ,ןּפַאכ

 ,קיד'תובישח ,ןייר ךיז טלַאה .ןעמוקקעװַא טשינ טעװ טרעשַאב ריא זיא
 וצ הקוח יד טָאה .יײרעקנַאצ סיוא-טדיימ ,םירכז ןייק ףיוא טשינ טקוק
 רעדעי טימ ןבײהוצנָא טשינ ריא טסַאּפ'ס רעבָא ,סניטנערוקנָאק עלַא ןקיּפ
 טגייל יז סָאװ רעיא יד ןוא עלַא ןופ רעקינייװ טעקַאװק .עגירדעקסַאילפ
 ךָאנ סייוו'כ רָאנ ,עט'תינולּפ ןיימ ןרָאי ןיוש זיא יז .עסייוו ,עסיורג ןענעז
 רעבָא ;ָאװק יז טרעפטנע ,יז גערפ'כ זַא .ןיציבר ירמאקד יאמ טשינ ץלַא
 ערה'רצי ןסױרג ןייק .שוריּפ ַא ןעמ ףרַאד ףיורעד !ָאװק זיא סָאװ
 ריא טימ בָאה'כ רעבָא ,טשינ ךיוא רימ וצ יז ןוא ריא וצ טשינ ךיא בָאה
 .רעייא ץוט ייווצ רָאי סעדעי סיוא טציז .ערעדנָא טימ יװ ךעלעקיווצ רעמ
 ןרעהפיוא ךיז ט'יז זַא .תונעמו תונעט ןָא ףרַאד ןוה ַא סָאװ ץלַא טוט
 לסיב שפיה ַא ריא ןופ ןיז טעוו'ס ןוא ןגײלקעװַא יז ןעמ טעװ ,ןגייל

 טשינ וליפַא סייװ יז זַא דשוח ןיב'כ .ךעלדנער טימ ךיוי ַא ןוא ץלַאמש
 יד טימ ןליּפש וצ ךיז ביל טָאה יז לייוו ,טיוט יװ ךַאז ַאזַא ָאד זיא'ס זַא
 .ערַאק זיא סָאד .רעטסעווש עריא ןופ ךעלעקשיק

 .ירעיירש ַא ,קיניב .רַאד ,טור :ךוּפיה עמַאס רעד זיא ּפיציּפיצ
 .םַאלפ-ןוא-רעייפ --- קיטכיזרעפעפ ןוא עצינ'הוואת-לעב ַא ,ןירעסערפ ַא
 יזַא .תושפנ תנכס ביל ךימ טָאה רָאנ ,רעניה עלַא טימ םורַא ךיז טסייר
 ףייא .לגילפ יד סיוא טיירּפש ַא ,ּפָארַא ץעז ַא ךיז יז טוט ,ךימ טעזרעד יז יװ
 יז .לחומ ץלַא ריא ןיב'כ רעבָא ,הפב תעבות ַא סָאד ויא ןושל רעייא
 טימ ,עציילק יז טגייל רעייא .רבא סעדעי ריא ןיא טרעטיצ'ס .טלּפָאצ ,טלּפַאצ

 טפיול .ןעיירש ןייא ןיא יז טלָאה יז ןעק ךיא טייצ .ןלָאש עטקיטולברַאפ

 טָאה יד .תֹולחע ,תולװע טָאה .עט'מס'עגּפָא ןַא יו ףיוה ןרעביא םורָא
 טּפוצעגסױא ריא ייב טָאה עטירד יד ,ןסיבעג יז טָאה ענעי ,טקיּפעג יז
 ןרעטנוא ןופ לקערב ַא טביורעגוצ ריא טָאה עטרעפ יד ,ךופ לציּפ ַא
 טכערב ןוא ןעילפ טוואורּפ .ואוו טשינ טקנעדעג ןוא רעייא טגייל ,.לבָאנש

 יב .ךַאד ןפױא ָאד ןוא םיוב ַא ףױא יז זיא ָאד .סופ ַא טשינ רעיש
 ,טעקָאװק ,ךיז טלגנַאר .גיוא ןייק וצ טשינ יז טוט עדנערג רעד ףיוא טכַאג
 יז טלָאװ'מ .יז טכעטש רעבָאה רעד .ןעניפעג טשינ טרָא ןייק ךיז ןַאק
 ,טרַאװקעגסױא ןוא טרַאדעגסױא ױזַא טשינ זיא יז ןעוו ,ןטכָאשעג גנַאל ןיוש
 .ּפיציּפיצ זיא סָאד וסָאװ רַאפ רעבָא -- טייהרעקידעבעל ףיוא ךיז טסע

 -רעטוג רעד יװ טוג ,לַאג ַא ןָא ןוה ַא ,סייװ ןצנַאג ןיא זיא ּפישטיּפישט
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 םייב .רעייפ ןופ ױװ תקולחמ ןופ טפױלטנַא ,בױס ַא יװ ליטש ,גָאט
 ךימ טָאה .טכַארט יד ןסָאלשרַאפ ריא טרעװ רעדיוו"רעדיק ןטסדנימ
 ,רעגעי-רעניה ַא רַאפ ךימ טלָאה ,טפַאשביל רעקיד'תועינצ ַא טימ ביל

 שינעקַאװק קידנעגניז ליטש ַא טימ טעקָאװק .ךיז ןיא ץלַא טקירד רָאנ
 עקירעביא ןייק טשינ ,םינּפַא ,זיא .גָאט וצ גָאט ןופ רעטעפ טרעװ ןוא
 ףציז וצ סָאװ ףיוא ָאטשינ זיא'ם ןוא רעייא ףיוא ןציז ליװ יז זַא .המכח
 יז זיא טלמונַא .לדנייטש סייוו ַא ףיֹוא ןצעזוצקעװַא ךיז לבַאּפַאק יז זיא
 טשינ ןענעז ךעלעקשטַאק יד גנַאל יװ .רעייא ענעשטַאק יירד ןסעזעגסיוא
 זךעלדניה ןענעז'ס זַא טניימעג ּפישט-ּפישט טָאה ,רעסָאװ ןיא ןכָארקעג

 טָאה ,עשזולַאק רעד ןיא ןעמיווש טזָאלעג ךיז ןבָאה םירזממ יד זַא רעבָא
 ןוא גערב םייב ןענַאטשעג זיא יז .טקעעג טשינ רעיש ךיז ּפישטיּפישט
 ריא בָאה'כ .גרָאז ןופ טצַאלּפעג טשינ רעיש טָאה לצרעה עשעמַאמ סָאד
 -רעד ַא וצ דער יג רָאנ ,זיא רזממ ַא סָאװ ןייטשרַאפ וצ ןבעג טװאורּפעג
 פיצ-פיצ ביל ּפישטיּפישט טָאה הביס ַא סעּפע בילוצ .עמַאמ רענעקָארש
 .אנוש םד ַא ריא יא ּפיציּפיצ רעבָא ,ןטיקילעפעג עלַא ריא טוט ןוא
 -סיוא ןגיוא יד גנַאל ןיוש ריא טלָאװ טרָא סּפישטיּפישט ףיוא ערעדנַא ןַא
 ,גנונױלַאב ןייק טשינ טגנַאלרַאפ ןוא טוג זיא ּפישטיּפישט רָאנ ,טצַארקעג
 ,ןביױא ןופ טמוק סָאװ דסח ַא סעּפע ןופ ןעמָאנ ןיא דָאנעג טימ לופ זיא

 .םישטיפישט זיא סָאד -- ןוה רעשילמיה רעד ןופ

 .טנגעגַאב זיא'ס ןעװ בָאה'כ סָאװ ןוה עטסניימעג יד זיא ערפ-ערּפ
 ַא יװ רַאד ,ליוק יװ ץרַאװש :ןבָאה ןָאק ןוה ַא סָאװ תונורסח עלַא טָאה
 טליש ,ןירעניגרַאפ-טשינ ַא ,ןירעגעלש ַא ,ןירעלטָאמ ַא ,עט'בנג ַא ,ןָאּפש

 גיוא ןַא ףיוא דנילב זיא .שינעקיּפעצ ףיוא ןדעי טוט ,תוללק עטיוט טימ
 גנירג גרַאב-טסימ רעד םיא לָאז ,ןַאמ ןטשרע ריא טימ טיירטש ַא ןופ
 ,רענעה עדמערפ טימ ןָאט וצ טָאה .ענױזַא-ןוא-ענױזַא הנוז ַא זיא ,ןייז
 ַא ןופ םָאק ַא טָאה .ןטסימ עלַא ןיא ךיז טלבארג ,ןפיוה עלַא ןיא טכירק
 ַא יװ ןעיירק יז טמעג לופ זיא הנבל יד ןעװ .ןָאה ַא ןופ לוק ַא ןוא ןָאה

 ףיא ןילַא סע טסערפ ןוא יא ןַא טגייל ,ןירַא ריא ןיא טלָאװ קוביד
 -סױא סע טזָאל ןוא טײקיטפַאהקלַאש ןופ ױזַא טַאלג סע טקיּפעצ רעדָא
 לפיװ ןױש בָאה'כ .אתמכוא תב אתמכוא יד .טנייפ יז בָאה'כ .ןעניר
 םענעסַאלעגסיוא םעד טימ תוקזחמ ןייק ןבָאה וצ טשינ ןריואוושעג לָאמ
 ףקעלרעטנוא ךיז יז טמענ ,עקיריא סָאד טרעגַאב יז ןעו רעבָא ,קיטש
 ןייק טשינ עבטב ןיב'כ .ןירעלטעב ַא יװ ןגיױא יד ןיא ןקוק ,ןענעיפנח
 ּפָאכ ךיא .הכרעמ עטכעלש ַא רימ יב טָאה ערפיערּפ רָאנ ,רעגעלש
 גָאי'כ .רעדעפ ַא סױרַא ריא םייר ןוא קיּפישט םייב ,עצינ'הפצוח יד ,ןָא יז
 רעבייוו ערעדנַא יד .ךערָאּפ-ןוא-שַא ריא ןופ ךַאמ ןוא ףיוה ןצנַאג ןרעביא יז

 ריא לָאז ,ריא ןשטניװ רעניה יד סָאװ .ערוצמ ַא יװ סיוא יז ןדיימ עניימ

154 



 טָאה עטסַאבעלַאב יד .גונעג ןעװעג ךױא טלָאװ ,קלח"טנעצ ַא ןעמוקנָא
 ןעװ דָארג רָאנ ,טחוש םוצ ןקיש ןוא ןּפַאכ טלָאװעג לָאמ לפיװ ןיוש יז

 ,קילט רעד ,ןירעפױלמורַא יד ,םייה רעד ןיא ָאטשינ יז זיא ,יז ףראד'מ
 :ערּפ"ערּפ זיא סָאד .ץכעטניהעג עשירעניה סָאד

 ןיק טשינ טדערַאב עטַאט ַא ןוא רעטכָאט ןיימ זיא עלעקָאװק
 בױלג ןוא ריא ףױא קוק'כ .בײװ ןיז זיא יז ןעװ וליפא רעטכָאט
 ףטכענ טשרע !ןסקַאװעגפױא יז זיא ןעװ :ןגױא ענעגײא יד טשינ
 ,לָאשרעיײא רעד ןופ טשרע ,עלעפוע עלעציפ ַא ןעוועג סָאד זיא ,ךיז טכוד
 עלַא ןיױש ןָאק ,ךעלדנח ןיוש טכַאמ יז רעבָא .ךוּפ טימ טקעדָאב םיוק

 ךיא לעװ ןכיג ןיא רָאג .עניילק שטָאכ ,רעייא ןיוש טגייל .ןצנוק עשירעגיה
 זַא דשוח ןיב'כ רָאנ ,ביל יז בָאה'כ .ךעלקינייא עניימ ןופ עטַאט רעד ןייז
 רענעי ףיוא שּפיט ןקידלקיש םעד ,ןָאה רעדנַא ןַא וצ טרעהעג לצרעה ריא
 ןָא טשינ ךיא בייה ,ןַאגַאלַאג ןטרעביושעצ םעד ןיא טעז יז סָאװ .םיוצ טייז
 יז זןָאה רעדנַא ןַא ןיא טעז ןוה ַא סָאװ ןָאה ַא טסייוו סָאװ רָאנ .ןסיוו וצ
 ןרָאּפש רעקיטייז ַא ,םַאק ןיא ןָאצ ַא ,לדיײװ ןיא רעדעפ ַא ןלעפעג ןָאק
 טכַאמ ןוא דמַאז ןיא סיפ יד טימ טרַאש רענעי יוװ רעגייטש רעד רַאג רעדָא
 -רַאפ ןוא ךַאזנבענ ַא רעניה ייב זיא ,רקיע ןַא זיא רענעה ייב סָאװ .ביוטש ַא
 ריא ביג'כ .ּפָא טשינ םע טצַאש יז רָאנ ,טוג ריא וצ ןיב'כ .ךיוא טרעק
 ןופ לּפַאצרַאװש סָאד יו יז טיה'כ .רעטָאק םעד יו ךימ טכרָאה יז רָאנ תוצע
 רוד רעיינ רעד .סערוטנַאװַא עשירעניה וצ טרעיינ ךיז ססייר יז רָאנ ,גױא
 ליוװ ךַאז ןייא זןָאט ךיא ןָאק סָאװ רעבָא ;טרַאשרַאפ ןצנַאג ןיא סעּפע זיא
 תופוע ןייק ןעמ ןָאק ךָאנרעד .ןבעל ךיוא יז לָאז ,בעל ךיא גנַאל יװ : ךיא
 ןיז ךיא לָאז רעזײלּפָא ןַא ,עלעקָאװק ןיימ ןיא סָאד ,ןגרָאזרַאפ טשינ
 .עלעגעג טסדנימ ריא רַאפ

 ג
 +לבש ,ןעד סָאװ .הנומא זיא וקירעקוק ןַא ליוװ ןסייוו ןח-יעדוי ערעייא

 לסיב סָאד טיוא-פעװ ַא ךיז טוט לָאמַא .תוגרדמ טָאה ןיילַא הנומא רעבָא
 ,ּפָארַא ןלַאפ לגילפ יד .ןלַאפעג ןצנַאג ןיא ךיז ייב טרעוו ןָאה רעד ןוא הנומא
 ןקעטש טביילב יירק רעד ןוא טזײלגרַאפ ןגיוא יד ,סיו טרעװ םַאק רעד

 ןעיירק רענעה !גנַאל יװ ןוא ז ןעמעוו רַאפ 1 ןעיירק סָאװ וצ .תרגרג ןיא
 ןטכַארט ןָא טבייה'מ זַא 1 תילכת רעד זיא סָאװ ןוא םינומדק ןופ ױזַא ןיוש
 .ךיז טנייועצ ןָאה ַא ןַא וליפא טפערט'ס .טוג טשינ זיא ,טייצ ןופ
 ןיא רענעה ןופ יירקעג םעד וצ לָאמַא ֹוצ ךיז טרעה .ןענייױו ןענָאק רענעה

 ןשטנעמ ןעו .תודימ"הרשע-שולש טגָאז ,ךעלעשטנעמ ,ריא ןעוו טכַאנ רעד
 ןעמ טלָאװ םייחיילעב יד ןופ ןייװעג סָאד ןרעה וצ ןרעױא טַאהעג ןטלָאװ
 .םיפלח עלַא ןפרָאװעגקעװַא

 .ךַאז ַא ןלייצרעד ךייא רימַאל רָאנ
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 רעדָא ,טלמירדעג ןבָאה רעניה יד .ערעטצניפ ַא ןעוועג זיא טכַאנ יד
 ,הבושת-ימי-תרשע יד ןיא עקַאט ןעװעג זיא'ס .קידנעלמירד טכַאמעג ךיז
 ,המימח ַא ןענַאטשעג זיא גָאט ןצנַאג ַא .ןגָאלש-הרּפכ ןסיורג םעד ברע
 זיא הנבל לטפער סָאד .טנקלָאװעגנָא ןרָאװעג למיה רעד זיא טכַאנ ייב
 -עקשטָאק ןיא עטָאלב יד יװ טכידעג ןוא םערַאװ זיא טפול יד .טקעדרַאפ

 טכַאמעגוצ ןבָאה ןשטנעמ יד .ןגער ןָא ,ןרענוד ןָא רָאנ ,טצילב'ס .לכייט

 רעטעלב יד ,ןרעווילג ןזָארג יד .ןקעדרעביא יד רעטנוא ןציווש ןוא ןדָאל יד
 .ןפָאלשעגנייא ןענעז ןלירגדלעפ יד וליפַא .רַאטש ןענעז םױבלּפע ןופ
 יד וליּפַא .שינעמוטש ןעמונעגנייא ןבָאה ץכעזיומעג ןיא שערפ יד וליפַא

 לוגלג ןופ טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה ןוא ךעלגרעב יד רעטנוא ןעור ןפרָאװלױמ
 טכוד'ס .םעטָא םעד ןייא טלַאה ץלַא ,טמוטש ץלַא ,טגייווש ץלַא .תוליחמ
 ענעדָאלעגנָא ןַא טרַאװ ןוא אישק עברַאה ַא טגערפעג טָאה טלעװ יד :ךיז
 ױזַא ןָאק רעטייו !רעהַא רעדָא ןיהַא ,ןיינ רעדָא ,ָאי .רעפטנע ןַא ףיוא
 םוא ץלַא ךיז טרעק ,הרורב הבושת ןייק טשינ טמוק'ס ביוא ,ןביילב טשינ
 ןָא טנורגּפָא ןַא ,סרעירפ-עלַא-רָאפ ןרעװ רעדיװ טעוו'ס .והובו"והות םוצ
 -רָאג ַא ,טכיל ןייק טשינ ריא ךָאנ טמוק'ס סָאװ שינרעטצניפ ַא ,םעדָאב ַא

 טגייווש ,ןָאה םעד ,רימ ןיא .טשינרָאג זיא'ס זַא טשינ טסייוו סָאװ טשינ

 טגָאנ םערָאװ ןייק ,טשינ טלזיר טולב'ס ,טשינ טּפַאלק ץרַאה'ס .דילג סעדעי

 רעד ןעמוקעג זיא .ןעיירק טשינ ךיז טליוו'ס רָאנ ,תוצח ןיוש זיאיט .טשינ
 ז ן'פוס עלַא ןופ ףוס

 ץעגרע ןופ ןוא לגילפ רָאּפ ַא טימ שטַאּפ ַא ץעמע םוט לָאמ ַא טימ
 ...!וקירעקוק --- : ךיז טרעהרעד טייוו טשינ

 וקירעקוק רעטלַא רעד זיא'ס .רעהעג ןצנַאג ןיא רעוו'כ ,ףיוא-רעטיצ'כ
 :רעיינ"קנופ ַא רָאנ ,רעטלַא רעד טשינ זיאס .ןיינ .ןיימ םעיינ ַא טימ רעבָא
 .שרעדנַא ץלַא -- ,ןוגינ רעדנַא ןַא ,טינש רעדנַא ןַא ,חסונ רעדנַא ןַא
 -יווקרעד ַא ,קיטכיל ,גנירג טרעוו'ס רָאנ ,טגָאז רע סָאװ טשינ ךָאנ סייוו'כ
 ןסָאילימ .ןײלַא ךיז ךיא גערפ -- ז טלָאמעג סָאד זיא .םירבא עלַא ןיא שינעק

 .טזָאלעגסױרַא טשינ רענייק ךָאנ טָאה יירק ַאזַא רָאנ ,טעיירקעג ןבָאה תורוד
 טימ לופ זיא ,ץרַאה ןיא טפַאשגנע יד טרַאּפשעצ ,חומ ןיא ןריט טנפע רע
 -- .ךיא טכַארט !רָאג ױזַא .גנוײנַאב טימ לופ ,טסיירט טימ לופ ,גנונעפָאה
 ןָא ךימ טמעג השוב ַא !תוקפס טַאהעג בָאה ,ץלָאהקיּפ ןב הטוש ,ךיא ןוא

 ןגָאז ךיא ןָאק סָאװ .ךימ םעש'כ רָאנ ,ןעיירק ךיוא ליוװכ .דיירפ ַא
 :טגערפ ןוא ףיוא ךיז סקעװ ּפיציּפיצ 1 םיא ךָאנ

 זַאה .סָאד זיא סָאװ --
 ַא ןכַאמ רימָאל ,רעניה -- .ךיא גָאז -- טרָאװ יינ ַא ,לוק ײנ ַא --

 ,טסיזמוא טבעלעג טשינ ןבָאה רימ .ונייחהש
 .ערפ"ערפ טגערפ -- ז רע זיא וװ 1 רע זיא רעװ --
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 ,יירק ןיא טגיל חוכ רעד !זיא רע רעװ הנימ אקפנ יד זיא םָאװ --
 .ןָאה ןיא טשינ

 ... טרָאפ --
 -פיוא ןיוש טָאה יירק רעד .ךעלדעל יד וציןַאמ'כ .טשינ רעפטנעיכ

 ,טיקליטש רעד ןיא ךָאנ טכליה םניז לוקרעדיװ סָאד רעבָא ,טרעהעג
 םיא ךיז טרעק ,ןקַאלשנבױט ,סנעמיוק ,רעכעד ,רעמייב ןיא ןָא ךיז טגָאלש
 ,קָאלג ַא יװ טגנילק ,לדיפ ַא יװ טגניז'ס .לָאמ ַא-רעבָא ןוא לָאמ ַא רעדיװ
 ןיא טנוה רעד ,ןליּפש ףיוא טשינ טרעה ןוא טליּפשיס .רפוש ַא יװ טלַאש
 ןיא ריזח סָאד .ליב ןקיצנײא ןַא טוט ןוא רעביא ךיז טקעװ עדוב רעד
 ןיא דרעפ סָאד .עקַארק ַא טוט ָארק ַא .קורכ ַא סױרַא טזָאל לכעלעטש
 למיה ןיא סנקלָאװ יד .ןדָאב ןָא עװָאקדָאּפ רעד טימ ּפַאלק ַא טוט לַאטש
 ליױװ ַא .דיירק יװ ךיילב .הנבל עטעּפש ַא ךיז טזייווַאב'ס ןוא ךיז ןקורעצ

 ,רָאװצ ז טכודעגסיוא רימ ךיז טָאה רשפא זסייוו רעװ זַא ,ןרעלק ךיא םענ
 ַא ,םולח ַא ןעועג סע זיא רשפא רעבַא .טרעהעג ךיוא ןבָאה רעניה יד
 ןופ קָאלג םעד ןָאטעג גיװ ַא טניװ רעד טָאה רשפא רעדָא ,שינעמוקרָאפ
 ןופ לַאשעג ַא .ףלָאװ ַא ןופ לױהעג ַא ןעװעג סע זיא רשפא ז רעטסיולק
 תופוע לױװ יו 1 רוכיש ַא ןופ יירשעג ַא ,רעגעי ַא ןופ ףור ַא ,רעטיימורט ַא
 ןענָאק ,טעשעג סנ'ס ןעװ ןגעװטסעד ןופ ,םיסנ ףיוא ןרָאי עלַא ןטרַאװ
 ,ןרעפטנעּפָא םיא ןלעװ רענעה ערעדנַא זַא ךימ טכיר ךיא .ןביילג טשינ יז
 ןעמ טָאה .ךרָאש ןייק ץעגרע ןופ טשינ טרעה'מ רָאנ .זיא רעגייטש רעד יװ
 ןיב רשפא רעדָא ז ןבילבעג זיא רענייא רעד ןוא ןטכָאשעגסיוא רענעה עלַא
 םולח ַא :טפור'מ סָאװ זיא לוק סָאד וא רעטעליוקעג ַא ןיוש ןיילַא ךיא

 קעטשיב .טלעוו-רעד ןופ טשינ זיא טייקליטש ַאזַא 1ּפָאק ןטקַאהעגּפָא ןַא ןופ
 טוט'ס יצ טוה ענעגייא יד סייר ןוא ןרעדעפ יד ןשיװצ לבָאנש םעד ןירַא
 רענעגייא רעד ןוא ןָאה רענעגייא רעד זיא'ס !וקירעקוק :לָאמָא טימ .ייוו
 ַא !ןקידרעירפ ןופ שרעדנַא ןיוש רָאנ ,רענעגייא רעד טשינ ,ןיינ .יירק
 סָאװ עידָאלעמ ַא :םיתמ היחמ יז זיא ןוא המשנ יד טסיירעצ סָאװ גנַאזעג
 ןײק וװ ןשינעטייו ןיא ,ךיוהיךױה טימעג עשרענעה סָאד ףיוא-טבייה
 ןיא ,סנקלָאװ עלַא רעביא ,סמערוט עלַא רעביא ,ןגיולפעג טשינ זיא רעלדָא
 .רעטצניפ יז ןגעק ןענעז ןרעטש יד סָאװ ןטייקרעטיול ןוא ןטייקיטכיל

 ךיא ןָאק ץלַא טשינ .טכַאנ רענעי ןיא טנרעלעג ךיא בָאה ,סייוו'כ סָאװ ץלַא
 וקירעקוק ַאזַא ָאד זיא'ס רָאנ -- טמיוצעג זיא עניימ גנוצ יד --- ןקעלּפטנַא
 עלַא סיוא-טכיילג ,דניז עדעי טיגרַאפ ,טכערמוא עדעי טליגרַאפ סָאװ
 ןרעדעפ יד ,זדלַאה ןוא ףלח ,ףוע ןוא טחֹוש :ֹוקירעקוק זיא ץלַא .ןטייקמורק
 .לבירג ןיא טולב סָאד ןוא ןרעדָא יד ןיא טולב סָאד ,ןירעסיילש יד ןוא

 יירק םעד :ןבָאה ץלַא ףרַאד'מ .תוישק ןייק טשינ גערפ ןוא ,ןָאה ,עיירק

 סָאד ןוא סיוא טירב'מ סָאװ יא סָאד וה רעד ןופ קָאװק םעד ,ןָאה ןופ
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 םעד טימ יײא סָאד ןוא טערטעצ'מ סָאװ ייא סָאד ,ףיוא-טסעי'מ סָאװ ייא
 ןייק טשינ ריפ ,רעניה ענייד ביל בָאה ,טָאג ביול ,ןָאה ,גניז .ןּפָארטסטולב

 .ןלזג ַא יװ ךיד טלַאּפַאב רענעי ןדייס ,רענעה ערעדנַא ןייק טימ ןטכעפעג
 יװ עיירק ןוא ךַאד ץיּפש ןפיוא ייטש ,רעסַאװ ןייד קנירט ,לדנרעק ןייד סע
 טרַאװ'מ .יירק ןייד ףיוא טרַאװעג ןטלָאװ ,ןטייז ריפ עלַא ,טלעוו עצנַאג יד

 טלָאװ ןָאט רעשלַאפ ןייא .טלעפעג סעּפע טלָאװ יירק ןייד ןָא .קיטּפַאהרָאװ
 -רַאפ םעשישטרעמ ךָאנ טסעוו זַאה ,טשינ טסיײטשרַאפ .המיגּפ ַא טכַאמעג
 טסעו .ריד רַאפ טייקיבייא ןַא ןוא ריד רעטניה טייקיבייא ןַא טסָאה .ןייטש
 סָאװ ,ןָאה ,טסוװעג טסלָאװ וד ןעוו .םילוגליג ךס ַא ,ןָאה ,ןייגכרוד ךָאנ

 טלָאװ סָאד רעבָא .טייקילעזקילג ןופ ט'רגּפ'עג וטסלָאװ ,ריד ףיוא טרָאװ'ס
 ...ןבעל וטספרַאד טסבעל וד גנַאל יװ .טגױטעג טשינ רעדיוו

 ךיז טָאה ןָאה םוש ןייק ןוא טעיירקעג ןָאה רענעי טָאה טכַאנ עצנַאג ַא
 וצ יונעג .להק ַא ןָא ןזח ַא ןעװעג זיא רע .ןרעפטנע וצ םיא טגעוורעד טשינ

 ןטצעל ַא ןָאטעג רע טָאה ,טױר ןרָאװעג זיא חרומ רעד ןעוו ;ץָארּפשנוז
 ..+ ןטסכעלטעג םעד ,ןטסנעש םעד ,ןטסכעה םעד --- ,יירק

 לייט .רענעה עשיינכש יד ןשיווצ רעדימרַאה ַא ןרָאװעג זיא סנגרָאמוצ
 -נַא .טרעהעג טשינרָאג ןבָאה יז זַא ןרָאּפש-וא-םָאק ייב ןרָאװשעג ןבָאה
 טשינ זיא'ס רָאנ ,טרעהעג סעפע ָאי ןבָאה יז זַא ןבעגעגוצ ןבָאה ערעד
 ךיז טָאה רױכט ַא זַא ,ןעגנורדעגסױרַא ןבָאה ערעדנַא ךָאנ .ןָאה ןייק
 -עג תומוע יד ייב זיא קנַאטשעג ןייז ןופ ןוא טנעָאנ רעד ןיא טעיבנגירַאפ
 -רַאפ ץלַא ענייא יװ עלַא ןבָאה ,רעדיװ ,רעניה יד .רעהעג שלַאפ ַא ןרָאװ
 טָאהימ !תמא ןופ ןפױלטנַא וצ ןָאט טשינ ץלַא תופוע ןלעװ סָאװ .ןסעג

 ַא ןוא שינעטער ַא זיא ןיילַא סָאד .ףלח ןרַאפ יו רעמ ךָאנ תמא ןרָאפ ארומ
 .דוס

 טעיירקעג טָאה ,ןייז רע לָאז טרעּפכַאעג ,ןָאה רענעי דלַאב יװ רעבָא
 סע ךיא ליװ ,ןעקנעדעג וצ ןוא ןרעה וצ היכז יד טַאהעג בָאה ךיא ןוא
 סָאװ םעד זיא לױװ .רוּפיכ-םוי ברע זיא ןגרָאמ זַא טרפב ,ןייז םסרפמ
 וקירעקוק רעד ןוא ןרעה ןוא ןעז ןלעוװ עלַא ןעוו ןעמוק טעװ טייצ ַא .טביילג
 -- טלָאמעד ןיב .ןטלעװ עלַא ןעגנילקרַאפ טעוװ ןָאה ןטשרעבייא םעד ןופ

 !וקירעקוק --
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 רעטסאפ רעד

 א
 ךָאנ רעבָא ,רעסע רעּפַאנק ַא ןעוועג לָאמ עלַא זיא םוחנ עשטיא

 טָאה ןבעל-לָאז-עטַאט רעד ןוא קעװַא םיא ןופ זיא לדנענעג עזיור יו םעד
 ןיא טזָאלעגנײרַא ךיז םוחנ עשטיא טָאה ,טג ַא ןקיש ריא ןסייהעג םיא
 טָאה ןיציבר יד .ןטסַאפ וצ ףיוה רעוועכעב ןיא גנירג זיא'ס .םיתינעת
 ,טפַאשטריװ יד טריפעג טָאה סָאװ .עשעפ עמומ יד .טבעלעג טשינ ןיוש
 עקלע ,טסניד יד .טשינ רעדָא ָאי טסע'מ יצ טקוקעגנייא טשינ ךיז טָאה

 ,טײצלָאמ ַא ןע'מוחנ עשטיא ןעגנערבוצניירַא ןסעגרַאפ טפָא טָאה ,עבָאד
 .טסימ'ס טפרַאװ'מ ואוו בורג ַא ןענופעג ךיז טָאה רעטצנעפ ןרעטנוא
 לגיפ ןוא ץעק ,טניה .ןסָאגעגסױא רעסטכעקעג עלַא טָאה םוחנ עשטיא
 טָאה .רָאי קיצרעפ וצ .טציא םשרע ...םייריש טּפַאכעג טרָאד ןבָאה

 תבשמ טסַאּפעג ןבָאה םיקידצ עקיטײצרַאפ סָאװ רַאפ ןעמונַאב םוחנ עשטיא
 -עגרַאפ לטייא זיא ,דייוועגניא ןייר ַא ,ןגָאמ ןקידייל ַא ןבָאה סָאד .תבשל
 חומ רעד ,גָאװ עדעי ןרָאלרַאפ טלָאװ רע יװ גנירג זיא ףוג רעד .ןגינ
 טרעסַאװ'ס ןוא עלעפעל ןרעטנוא לסיב ַא טגָאנ בײהנָא ןיא .רעטיול --
 וצ ףיוא טרעה ,געט ייווצ עטשרע יד רעביא טמוק'מ וַא רעבָא ,ליומ ןיא
 שיילפ וצ ןליורעדיו ַא גנַאל ןיש טָאה ,םוחנ עשטיא ,רע .ןרעגנוה

 זיא רע טייצ .שינעפעשַאב קידעבעל ַא ןופ טמוק סָאװ ץלַא וצ ןוא
 "רעד .סקָא ןַא טעליוקעג טָאה טחוש רעזייל ואוו ,זיוהטכעש ןיא ןעוועגייב
 רעטייא ןופ טקלעמי'מ סָאװ ךלימ יד וליפַא .לגימ ַא שיילפ םיא ןיא טקעװ
 וצ ץלַא טָאה'ס .רעדיװרעד םיא ןענעז טגייל ןוה יד סָאװ ייא סָאד ןוא
 ןטָאברַאפ טשינ טָאה הרות יד ,רָאװצ .ןעיײװ ,ןרעדָא ,טולב טימ ןָאט
 סָאװ תומשנ יד ןקתמ ןיא סָאװ קידצ ַא רַאפ זױלב רעבָא ,שיילפ ןייק
 .תופוע ןוא רעדניר ןיא לגלוגמ ןענייז

 זַא גונעג זיאס .טסַאל ַא ןענייז ,ןסנירג ,לפָאטרַאק ,טיורב וליפַא

 ןיא סיב רָאּפ ַא טקעלק ףיורעד רעבָא .תויח'ס ןטלַאהרעד ֹוצ טסעימ
 ןבעגכָאנ סָאװ וצ רעבָא .גָאטלױאװ זיא עקירעביאס .געט עכעלטע

 קעװַא זיא ,רעטכָאט רעלַאיב יד ,לדנענעג עזיור טייצ ז גָאטליואװש םעד
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 ,טסול עדעי ןעמיוצ ןָאק'מ זַא ןעזעגנייא רע טָאה ,ןע'מוחנ עשטיא ןופ
 ליוו רע  .גייפ ַא ןזייוו םיא ןָאקימ רעבָא ,רעלעװ ַא ץרַאה ןיא טניואוו'ס
 .ארמג טַאלב ַא ןענרעל לָאז רע םיא טגניווצ'מ רעעבָא ,תוירוה ןטכַארט
 ,ןשינערעלקרעביא ןוא טפַאשקנעב ןיא ןָאטנײרַא ךיז לָאז'מ טביירט רע
 רעד ןיא .םיליהת לטיּפַאק ַא ןעמ טגָאז שינעקיּפעצ ףיוא םיא רעבָא

 .ץָארּפשנוז וצ ףיוא םיא טקעװ'מ רעבָא ,רעגײזַא ןיינ זיב ןפָאּפ רע ליװ ירפ
 רעד ןיא ןייג וצ טנייפ אנוש רעטסקיניײװעניא רעד טָאה ןטסגרע םוצ
 יד סָאה סָאװ עלעטניּפ ַא חומ ןיא ָאד ויאס רעבָא .הוקימ רעטלַאק
 סָאד געמ ,ייז ןעיײג ,ןייג ןלָאז יז סיפ יד טלעּפַאב'ס זַא ןוא העד עטצעל
 רעד טימ טרעװ רוכע רמוח םעד ריֹוּפַאקדןָאט סָאד .זייא יװ ןייז רעסַאװ
 רעדָא ,ליומ'ס םיא טּפָאטשרַאפ'מ ,םיא טקידנעב'מ .טייהניואוועג ַא טייצ
 ליסכ ןעת לא :טייטש'ס יװ ,טשינ טרעפטנעימ ןוא ןעלּפַאלּפ םיא טזָאל'מ
 ...ותלוואכ

 קירוצ-ןוא"ןיהַא רדח ןיא ךיז ייב טײרדעגמורַא ךיז טָאה םוחנ עשטיא
 םינּפ ַא ,רילָאקייױרטש ןופ לדרעב ַא טימ ,רערַאד ַא ,רעקירעדינ ַא --
 -קידרעסַאװ ,קע םייב טציּפשעגוצ ,זָאנ רעכעלטױר ַא טימ ,ךלַאק יו סייוו
 ןרעטש ןרעביא .ןעלטשרעב-ןעמערב עלעג טימ טלעטשרַאפ ןגױא עיולב
 .ךעלעכוּפ ןוא ךעלעיורטש טימ לופ ,לּפַאק טשטַאלּפעגוצ ַא ןסעזעג זיא
 ;זיול וצ ןרָאװעג ץלַא םיא זיא ,בייל ןריואוועגנָא טָאה םוחנ עשטיא תמחמ
 טניירגרעד טָאה סָאװ עציּפושז יד ,לדנעב ַא טימ ןדנובעגמורַא ןזיױה יד
 עסייוו יד ןוא ןשטַאל יד וליפַא ,דמעה עטעטסַארכעצ סָאד ,ןעלכענק יד זיב
 רעד ןעװ .םיפ יד טימ טרַאשעג רָאנ ןעגנַאגעג טשינ זיא רע .ןקָאז
 םיא םוחנ עשטיא טָאה ןלעװק ליפ וצ ןעמונעג םיא טָאה הוואתילעב
 "רַאפ ךיור .קוביצ-עקלויל טימ רעדָא קַאבַאט קעמש ַא טימ טרַאנעגּפָא
 .רעהפיוא ןָא טלגנַארעג ךיז טָאה םוחנ עשטיא .טיטעּפַא םעד טגָאלש
 ַא -- ָאד ןוא ןעלדנענעג עזיור וצ שינעטסולג ַא טּפַאכעגנָא םיא טָאה ָאד
 ַא וצ טדערעגוצ םיא טָאה רע יאמלה ןבעללָאז-ןטַאט ןפיוא סָארדרַאפ
 ָאד ןוא קעדרעביא ןַא רעטנוא ןפָאלש טלָאװרַאפ םיא ךיז טָאה ָאד ;טג

 ךיז רע טָאה ןענַאּפש ןופ דימ ןרָאװעג זיא רע ןעװ .עװַאק ןעקנירט
 .סנּפָאקוצ עלײשטַאפ-ענעשעק יד טגיילעגרעטנוא ,קנַאב ַא ףיוא טנעלעגנָא
 עשטיא .ןגיל גנַאל טזָאלעג טשינ ,ןפיר יד טשטעווקעג טָאה טערב סָאד

 ןלַאפַאב ךיילג םיא ןענעזי'ס ןוא טלמירדעגנייא ןגעווטסעד ןופ טָאה םוחנ
 זיױונערַאש רָאנ ,לָאמַא יװ .ןרעדנַא ןכָאנ רענייא טשינ -- תומולח יד
 ןטלָאװ ןשינעדנעלברַאפ ןוא ןשינעעז יד רעגײטש ַא !קירעשײה ַא יװ
 טָאה לדנענעג עזױר .גיוא ןַא ןָאטוצ לָאז רע טרעיולעג טייצ עצנַאג יד
 ַא טימ טכַאלעג ,דייר עקידרעױּפַאק טדערעג ,טעקַאנ"רעטומ ןזיװַאב ךיז
 -יצרַאמ ,ךעלזמערכ ןסעגעג טָאה ,םוחנ עשטיא ,רע .רעטכעלעג טיישרַאפ
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 -ילכ .זיומרעדעלפ ַא יװ טפול רעד ןיא ןגיולפעג ,ןייו ןעקנורטעג ,טענַאּפ
 יײס ,םירוּפ ייס ןעװעג זיאס .טקױּפעג ןבָאה ןקױּפ ,טליּפשעג ןבָאה רמז
 ךיז םוחנ עשטיא טָאה -- !ןייז טלָאמעג סָאד ןָאק יו .הרות'תחמיש
 ...יבצ יתבש ,ןעמוקעג זיא חישמ רָאנ שרעדנַא טשינ --- .טגערפעג

 ַא .סייווש טימ ןסָאגַאב ,לּפַאצ ַא טימ טקעוװעגרעביא ךיז טָאה רע
 ףכורּפש-רעדיװ .ןשינעטכודסיוא עלַא יד טקנעדעג ךָאנ רע טָאה לייװ

 ןבילבעג זיא'ס ןוא ןריהעג יד ןופ טּפעװעגסױא ךיז ייז ןבָאה דלַאב .ןזיירג
 .טדנעלבעג טָאה סריא בייל סָאד .ןעלדנענעג עזור ןופ ןכײצּפָא רעד זיולב

 טרָאטעג טשינ יז בָאה'כ .ךַאל ריא ןופ ךליהּפָא םעד ןעמונרַאפ טָאה רע
 ןזָאל טפרַאדעג יז בָאה'כ -- .טדערעג ךיז וצ םוחנ עשטיא טָאה -- !ןטג
 וצ ןיוש זיא טציא ,ונ ...ןייבעג ןיימ ןופ ןסיװ טשינ לָאז יז הנוגע ןַא
 רענַאיצילַאג ַא טרעװ יז זַא ,ועכעב ןיא טסעומשעג טָאה'מ ...טעּפש
 ,רענרַאמָאק םעד טנעקעג טָאה סָאװ דיסח ַא .ןיציבר רענרַאמָאק יד ,רונש
 רענייגיצ ַא יװ ץרַאװש ,קילעב םוצ זיב ךיוה זיא רע זַא ,טלייצרעד טָאה
 ...רעבייוו יירד ךָאנ ןמלַא ןַא ןֹוא

 ליװ סָאװ רַאּפ .הריבע ןַא ייב טּפַאכעג טציא ךיז טָאה םוחנ עשטיא
 -ראפ קנַאדעג ןיא טָאה רע .טסייה .המקנ סיוא !הנוגע ןַא ןוָאל יז רע
 ןופ ןעמונעגסױרַא טָאה םוחנ עשטיא .רטת אלו םקת אל םעד ןכָארב
 והמקנ רַאפ םיפוגיס יד ןענייז סָאװ .המכח"תישאר םעד לקנעש-םירפס
 טרָאד זיאס .טרעטשינעג ,רעטעלב עכעלבלעג יד טשימעג טָאה רע

 -רעד טשינ טרעװ המקנ דָארג רעבָא .דניז לטעצ גנַאל ַא טנכערעגסיוא
 לָאמ עטשרע'ס טשינ זיאס .טמירקרַאפ ךיז טָאה םוחנ עשטיא .טנָאמ
 טלָאמ רע .זייב ריא טוט ,הבשחמ רעד ןיא ןעלדנענעג עזיױר טליש רע יװ

 -עגנָא זיא ,םוחנ עשטיא ,רע .טברַאטש ,טיססוג .טקנערק יז יװ סיוא ךיז
 רעקיקענטרַאה רעד .תורז תובשחמ ,הוואת ,האנש ,ןרָאצמירג טימ טּפַאז
 .טייקינעפשרעדיװ טימ לופ זיא ,רעטנוא טשינ ךיז ךיג טיג ףוג

 ןגעלעג ָאד ןענעזס .דָאלפוש ַא טקורעגפיוא טָאה םוחנ עשטיא
 סָאװ ץכעירב ךיוא יװ ,ףיוה ןיא ןבילקעגפיוא טָאה רע סָאװ ךעלדנייטש
 -העשת ןרעדיילש םיסדנוק סָאװ ךעלערעב-ךעטש ןוא םיוצ רעד ייב טסקַאװ
 -גײרַא ,ןשטַאל יד ןָאטעגסױא ,ריט יד טלטייקרַאפ טָאה םוחנ עשטיא .באב
 טָאה ץכעירב סָאד ,ןליוז יד ןכעטש םיא ןלָאז ייז ,ךעלדנייטש יד ןָאטעג
 ,לטערבצרַאה ןפיוא ןבירעגנָא זדלָאה םעד ,טנעה יד וצ טגיילעגוצ רע

 טלַאזעג ןבָאה ןזָאלבנערב יד .קרַאטש-וצ טשינ רעבָא ,ןָאטעגיייו טָאה'ס
 !הווקימ רעטלַאק ַא טימ ןייז דבכמ ךיד ליכיא ,ונ -- .רעטעּפש טשרע סױרַא
 טרַאּפשעגפױא טָאה רע ...!םוק -- ןײלַא ךיז וצ טדערעג רע טָאה --
 זיא ,םוחנ עשטיא ,רע .ןגיטש יד טימ ןײגּפָארַא טזָאלעג ךיז ,ריט יד
 רערעדנַא רעד ןוא טּפָארטשעג טָאה רענייא .ייווצ רָאנ ,רענייא טשינ רעמ
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 ןיא ןרעדנַא םעד טּפעלשעג סָאה םוחנ עשטיא ןייא .טרעװעג ךיז טָאה
 -סעלעג ,ןעמענוצ ןפורעג ,הּפ-לובינ טעקַאלַאב טָאה רענעי ןוא ןײרַא הווקימ

 ַא ןָאטעג ןילַא ךיז ,טנַאה יד ןביוהעגפיוא טָאה םֹוחנ עשטיא .טרעט
 .שטַאּפ

 !ץַאגייש --
 ּב

 -עגנָא טָאה רע .גָאט ןטפניפ םעד טסַאפעג ןיֹוש טָאה םוחנ עשטיא
 ,סנטשרע .טכַאנ ייב קיטשרענָאד ןיוש זיא טציא ןוא סטכַאנױצ תבש ןביוה

 ןבָאה עקיטייצרַאפ יד סָאװ זַא ןזיו ןילַא ךיז טלָאװעג םוחנ עשטיא טָאה
 טנָאקעג טָאה םילשורי ןופ קודצ 'ר ביוא .ךיוא טנייה ןעמ ןָאק ,טנָאקעג
 ךיז ,םוחנ עשטיא רע ןָאק ,גייפ ַא ןגָאנ ןופ רָאי קיצרעפ ןרענ ךיז
 תףצוחמ"יצרַא רעד ,רענעי טָאה ,סנטייוצ .סערפ ןופ ךָאװ ַא ןטלַאהּפָא
 יװ ,ןע'םוחנ עשטיא ,םיא ןיא ןסעזעג זיא רע .טעױרבעג ליפ וצ ןיוש
 טָאה םוחנ עשטיא ןייא .שינעקירד וצ ףױא ןָאטעג טרעיינ ,קוביד ַא
 רענײא .ץל ַא יװ ןעמַארג ןטכָאלפעג טָאה רערעדנַא רעד ןוא טנוװַאדעג
 ,טצרעקולשעג ,טצבערגעג טָאה רערעדנַא רעד ןוא ןיליפת טגיילעג טָאה
 רערעדנַא רעד ןוא הרשע"הנומש טלעטשעג ךיז טָאה רענייא .ןגיּפשעג
 .ןעלדנענעג עזור טימ ךיז טפעהַאב רענרַאמָאק רעד יװ טלָאמעגסױא טָאה
 יד טגָאזעגרעביא טָאה רע .טלַאה רע ֹואוו ןסעגרַאפ טָאה םוחנ עשטיא

 ַא רָאנ ,שינעלגנַאר ןייק טשינ רעמ זיא'ס .לָאמ יירד הברב ענעגייא
 ןפָאלש טרעהעגפױא טָאה םוחנ עשטיא .טוט-ןוא-ןבעל ףיוא טכעפעג
 ךיז ןרעגלַאװ טימ ,םיתינעת טימ אנוש םעד ןעמוקייב טשינ ןָאק'מ בוא
 ווױל םיא ןופ ןעמ טרעװ ױזַא יװ --- תואווקמ עטלַאק ,רענרעד ןשיווצ
 *רַאפימ !טשינ טשרע ךָאד ןעמ רָאט סָאד רעבָא .ןעגנערבמוא ךיז ןדייס
 םעד ןסיגסיוא טשינ רָאנ ,סַאפ סָאד ןכערבעצ לָאז רע שטנעמ ןופ טגנַאל
 רעד ףױא ןגעלעג זיא םוחנ עשטיא !טלָאמעג סָאד זיא יװ רעבָא .ןייוו
 טגיילעגרעטנוא רע טָאה סנּפָאקוצ ןוא ןקָאז יד ןיא ןוא ןזיוה יד ןיא קנַאב
 םוחנ עשטיא רעבָא ,ןסיבעג טָאה טוה רעד ןיא .וניבא בקעי יו ןייטש ַא
 לרינש ַא טשטילגעג ךיז טָאה זדלַאה ןפיוא .ןצַארק וצ ןטימרַאפ טָאה
 טָאה רבד-לעב רעד .טשיװעגּפָא טשינ סע טָאה םוחנ עשטיא רעבָא ,סייווש
 ןיא ןכָאטשעג ןבָאה רָאה יד .,ןטיײקיצָארט ערעדנַא ןָאטעגּפָא טונימ עדעי
 .ןײרַא ןירעד טלָאװ עלעגילפ א יװ טכרָאשעג טָאה רעוא ןַא ןיא .ןברַאש
 ינק יד רעטניה .ןצענעג -- לױמ סָאד ,ןסינ טלָאװעג ןבָאה רעכעלזָאנ יד
 ףסע ןופ טשױּפעגנָא יװ ץזָאלבעגנָא ךיז טָאה ךיוב רעד .ןכָארבעג טָאה
 םיא ןכירק סעקשַארומ יװ ךעלרעּפמײשַאב טֹריּפשעג טָאה םוחנ עשטיא
 :שינרעטצניפ רעד ןיא ןָאטעג למרומ ַא טָאה רע .ןקור ןרעביא

 ...!רעקיטש סייר ,קינײּפ ,ונ --
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 ,טלמירדעגנייא טָאה םוחנ עשטיא ןוא טזָאלעגּפָא רענעי טָאה לייוו ַא
 רעד .ןעגנילשוצנייא םיא טײרג ,קסיּפ ַא טנפעעג טָאה שָארפ עקיזיד ַא
 ,טלּפַאצעגפױא טָאה םוחנ עשטיא  .גנולק ַא ןָאטעג טָאה קָאלגרעטסױלק
 םעד ןרעה וצ לָאמ ַא ךָאנ טכירעג ךיז טָאה רע וסָאװ רעדָא הפירש ַא
 טָאה םוחנ עשטיא .לוקרעדיװ ַא טכליהעג זױלב טָאה'ס רעבָא .קָאלג

 ףקעב םייב טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה רע .ךיורבעג ןייז ןָאט טפרַאדעג

 טיירג ,טנעה יד ןשַאװעג טָאה רע .ןטלַאהרַאפ ךיז טָאה הנתשה יד רָאנ
 .שינעפרעדַאב ןייז ןָאט טזמעג רעדיװ טָאה רע רָאנ ,רצי רשא ןגָאז וצ

 ַא .טמירגעג סָאה םערעדעג יד ןיא .טנערבעג ,טרעבגעעג םיא טָאה'ס

 ַא ןָאט רשפא .ןכערב םוצ יװ לױמ ןיא ןפָאלעגנָא םיא זיא שינרעיוז
 -רעד ךיז טָאה רע .טגערפעג ךיז םוחנ עשטיא טָאה -- רעסַאװ קנורט

 -לגענ ּפעש עבלַאה ַא ןענַאטשעג זיאס ואװ רעגעלעג םוצ טרעטנעעג
 ןרָאװעג םיא זיא קָאז ַא .טרעקעגרעביא ןרעגמוא יז טָאה רֶע ןוא רעסַאװ

 ךיז יב םוחנ עשטיא טָאה -- !ןבעגכָאנ טשינ םיא לעוו'כ ,ןיינ .סַאנ
 ...טנַאה עצנַאג יד רע לי ,רעגניפ ַא טנוה ַא טזייוו'מ זַא --- .טסַאפעגּפָא

 .םירבא-לוטיב טימ ןגיל ןבילבעג ,ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה םוחנ עשטיא

 ןגָאנ סָאד ,ןשינעכעטש יד ,ןגָאטײװ יד טרעהעגפיוא לָאמ ַא טימ ןבָאה'ס
 רעכָא ןפָאלשעג טשינ זיא רע .טשרָאד ןופ שינעקירט סָאד ,רעגנוה ןופ

 עשטיא רָאנ ,טכַארטעג סעּפע טָאה ּפָאק רעד .טכַאװעג טשינ ךיֹוא טָאה רע
 ףױשרַאּפ"רעדיװ-רעדיק רעד .רענעי .סָאװ טסואװעג טשינ טָאה םוחנ
 טשינ ,םוחנ עשטיא ןייא ןעוװעג יינ'ס ףיוא זיא'ס ןֹוא טשינ-וצ ןרָאװעג זיא
 "עג ךיז םוחנ עשסיא טָאה -- !סָאװ רעדָא ברַאטשיכ -- .רעטלייטעצ ַא

 טיירג זיא רע .טרעהעגפיוא טָאהעג טָאה טוט ןרַאּפ דחּפ רעד .טגערפ
 טרָאּפשרַאפ ,ףלעװצ ךָאנ קיטײרפ ויא היװל יד זַא .ןייגוצסיוא ןעוועג
 תוחוכ יד יװ טכרָאהעגוצ ךיז טָאה םוחנ עשטיא ...רבקה-טוביח ןעמ
 זיאס ןוא טייצ קיטש ַא טרעּפיהעגרעביא טַאהעג טָאה רע .םיא ןזָאלרַאפ
 -עגסיוא יװ טַאהעג טָאה ,החכיש לש רׂש רעד ,הרוּפ .ןיולב ַא ןבילבעג
 רעד ןיא טּפַאגעג טָאה רע .שינעכעדעג ס'מוחנ עשטיא ןופ קיטש ַא ןסיר
 וליּפַא רעדָא ,העש ַא ,טונימ ַא טרעיודעג ןבָאה טנָאקעג טָאה'ס .רעטצניפ

 *רַאפ ַא ןופ השעמ ַא טנעיילעג לָאמ ַא טָאה םוחנ עשטיא .תעליתעמ ַא
 ןּפעשוצנָא ןוט ַא רעביא ןגיובעגרעביא ךיז טָאה סָאװ ןַאמנגנוי ןטפושיכ
 טַאהעג ןענייז ,טכיילגעגסיוא קירוצ ךיז טָאה רע ןעװ ןוא רעסַאװ טרָאװק ַא
 ,רָאי קיצעביז רעבירַא

 ,ריט רעד ייב .טרענייטשרַאפ יװ ןרָאװעג םוחנ עשטיא זיא םיצולּפ
 סקיטפול ,לּפענ ַא ,ערַאּפ ַא -- ןליונק ןעמונעג סעפע ךיז טָאה ,תוכשח ןיא
 טָאה רע זַא .טפילברַאפ ױזַא ןרָאװעג זיא םוחנ עשטיא .סקיכױר ןוא
 -ּפָא ןַא ,טמערופעגסיוא ךיז טָאה טלַאטשעג ַא .ןקערש וצ ךיז ןסעגרַאפ
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 ןייק ןעװעג טשינ זיאס .רָאה דלַאה ַא ןעלסקַא ּמָאק ַא טימ דליב
 .טכיל ןגייא ריא טימ יװ טניישעג טָאה הרוצ יד .הבקנ ַא רָאנ ליבסנַאמ
 ךיז יז טָאה ןביא !לדנענעג עזױר !:טנעקרעד יז טָאה םוחנ עשטיא
 -עג יװ ןוא טלקָאשעג ךיז טָאה ףוצרּפ סָאד ,טליישעגסיוא טַאהעג ןיוש
 ךיז ןבָאה ןטנוא .טלכיימשעג ןבָאה רעכעלנגױא יד .ןדער טװאורּפ
 .שטעליוק םענעטכָאלפרעד-טשינ ַא ןופ יװ ןסַאּפ ןֹוא ןטיוצ טּפעלשעגכָאנ

 :לֹוק ןגייא ןייז טרעהרעד טָאה םוחנ עשטיא
 זַאה וטסליװ סָאװ --
 יוװ .טרעוושעג ןבָאה סיפ יד רעבָא ,ןביוהפיוא ךיז טלָאװעג טָאה רֶע

 -טימ ןוא םיא וצ ןרָאשוצ ןעמונעג ךיז טָאה שינעעזרַאפ סָאד .רעצלעה
 -רעייא ןופ ירפ וצ סיוא ךיז טקיּפ סָאװ עלעדניה ַא יו םיילש םעד ןּפעלש
 ןע'מוחנ עשטיא ןיא ץעמע טָאה -- !ילויה רמוח רעד זיא'ס .ץכעלָאש
 טָאה רע .יניע ואר ימלג :קוסּפ םעד טנָאמרעד ךיז טָאה רע .ןגירשעג
 ןעמונעגּפָא ןרָאװעג םיא זיא'ס רעבָא ,בייװטכַאנ םעד וצ ןדייד וצ טרעגַאב
 טקור יז יו רעטפעלּפעג ַא טכַארטַאב רע טָאה לייוו עגנַאל ַא .ןושל סָאד
 סָאװ עקרקל רבוחמ ַא ,סטרעווילגעג-בלַאה שטנעמ-בלַאה -- סיורָאפ ךיז

 -רעד ןרעװ סָאװ הדשהיינבא יד יװ ,לצרָאװ ןופ ןסײרסױרַא ךיז טוואורּפ
 ענעי טָאה דלַאב .ךיג רעד ףוא ןפַאשַאב הירב ַא -- קוסּפ ןיא טנָאמ
 .הטוס א ןופ יװ רעקיטש ריא ןופ ןלַאפעג ןענייז'ס .ןסיגעצ ןעמונעג ךיז
 ךיז טָאה זָאנ יד ,ןגיולפעצ ךיז ןענעז רָאה יד ,ןעמואוושעצ זיא םינּפ סָאד
 סױרַא טלעטש'מ סָאװ ןזױמלַאש יד ייב יװ עינָאינ ַא ןרָאװעג ,ןגיוצעגסיוא

 ןגיּפשעגסיֹוא טָאה יז .טסָארפ ןטימ ןצייר וצ ךיז רעטצנעפ ןיא רעטניוװ
 טצילבעגפיוא טָאה חרזימ ןיא ןוא ןעגנַאגעצ זיא לדנענעג עזיור .גנוצ יד
 יד ףיוא טצירּפשעצ ךיז ןבָאה ןקעלפ עקיטולב .ףלח ַא יװ ףרַאש ,ןוז יד

 ןטכַאשעג טַאהעג טָאה ןגרָאמירפ רעד .ןדָאבטופ םעד ,ןקלַאב םעד ,טנעוו
 תויח לזעלב טצעל ַא .ןטילבעג עריא טײרּפשעצ ןוא ןעלדנענעג עזיור
 עשטיא .והובו והות םוצ טרעקעגמוא ךיז טָאה ץלַא ןוא טצַאלּפעג טָאה
 ,ןנימ"רב ַא רעביא יװ טגיוועג ךיז ,טצעזעגפיוא ךיז טָאה םוחנ

 ...!ייו"ייו ...!לדנענעג עזיור --

 ג
 ןבָאה ךעלטניװ עקידללא .רפוש ןזָאלבעג ןעמ טָאה וועכעב ןיא

 -מורַא ןענעז ןבעװעגניּפש .םלוע תיב ןפיוא סעברעוו יד ןֹופ טכיוהעגנָא
 רעמייב יד ןופ ןלַאפעג זיא דָאס ס'ניבר ןיא .ףיוה ןרעביא ךיוה ןגיולפעג
 .טייקידיל יד טכרָאנשעג טָאה שרדמ-תיב ןיא .טסבױא עקיטייצ סָאד
 ןירַא זיא קָאב רעשילהק רעד .ןשיט יד ףיוא טלסּפָאהעג ןבָאה ךעלרעּפש
 טװעורּפעג ,תומש ןטסַאק ַא ןָא ןעָאלק ערשכ יד טרַאּפשעגנָא ,שילָאּפ ןיא
 עשטיא ןוא קיטשרענָאד ןעוװעג רעדיװ זיא'ס .למיליהת ןסירעצ ַא ןסע
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 רענייק רעבָא ןָא תודועס-שולש ןופ טכװרַאפ טַאהעג טשינ טָאה םוחנ
 טבייה ,רָאי ץנַאג ַא טסַאפימ זַא .טקוקעגמוא טשינ םיא ףיוא ךיז טָאה
 ןיא ךיז ייב ןסעזעג זיא םוחנ עשטיא .לולא שדוח ןיא ןסע ןָא טשינ ןעמ
 -רעד .טלמרומעג רע טָאה לייװ ַא .החונמ תירב ןיא טרעטעלבעג ,לביטש

 .טלמירדעג ,לוטש רעד ןָא לדייש סָאד טרַאּפשעגנָא רע טָאה ךָאנ
 זיא ץעמע .תולוק ,טירט ןעמונרַאפ םוחנ עשטיא טָאה לָאמ ַא טימ

 טלַארּפעגפױא ךיז טָאה ריט יד .ןרָאג ןפיוא טעּפמיא טימ םיא וצ ףױרַא
 ,ןעטנעי ריא רעטניה ןוא ןעלדנענעג עזיור ןעזרעד טָאה םוחנ עשטיא ןוא
 ךיז טקעלּפטנַא סָאװ לדנענעג עזױר יד ןעװעג טשינ זיא'ס .טסניד ריא
 םעד ךרוד יװ ןקוקכרוד ריא ךרוד ןָאק'מ סָאװ ןוא טכענ יד ןיא םיא וצ
 ,ךיוה :לדנענעג עזיױר עקידעבעליקיבײל יד רָאנ ,לטרַאג ַא ןופ טכעלפעג
 ןכיוה ַא ,ןּפיל עקיד ,ןגיוא עצרַאװש-קידרעייפ ,זָאנ רעמורק ַא טימ ,לָאמש

 טימ ךיש ,שובלמ"רעבייא ןדייז ַא ,לָאש ןצרַאװש ַא ןיא ןָאטעגנָא ,זדלַאה
 ןכייצ ַא ןבעגעג ריא ,טסניד רעד ףיוא טרעזייבעג ךיז טָאה יז .ךעלצעלק
 ןירַא זיא לדנענעג עזיור ,רעטייװ ןייג טשינ לָאז יז ץכעלייוורעטניה ןופ
 ןבָאה וצ טשינ םינּפַא -- ריט יד ןפָא טזָאלעג ,רדח ןיא ןעמוחנ עשטיא וצ

 ּפערט יד ןטימ ןיא ןיטש ןבילבעג זיא עטגעי .דוחי ןייק םיא טימ
 אזא ובַאה ןיוש ךיא לָאז .טניוטשרעד רעליירג ןרַאװעג זיא םוחנ טשטיא
 -ַאטשעג ענעי זיא לייו עגנַאל ַא .ןויער ַא ןפָאלעגכרוד םיא זיא -- !חוכ
 ,םורק ןטסָאמעגּפָא םיא ,עלָאּפ ַא ייב ןטלַאהעג ךיז ,לעװש רעד ףיוא ןענ
 :ןָאטעגיגָאז ַא יז טָאה ךָאנרעד .רעױדַאב ןעמוטש טימ ,קידנרָאצ

 !תמ ַא יװ סייוו --
 לוק ךַאװש ַא טימ טגערפעג םוחנ עשטיא טָאה -- ?וטסליװ סָאװ --

 .טרעהרעד ןיײלַא םיוק טָאה רע סָאװ
 טגערפעג לדנענעג עזױר טָאה -- ?ַאה ,טסַאפ וד זוטסוט סָאװ --

 ,טָאּפש טימ
 .טרעמטנעעג טשינ טַאה םוחנ עשטיא
 !ןדײר ריד טימ ףרַאד'כ ,םוחנ עשטיא --
 .קסַארט ַא טימ ריט יד טכַאמרַאפ טָאה לדנענעג עזיױר ןוא
 זַאה ,זיא סָאװ --
 בלָאה לדנענעג עזר טָאה -- !ורוצ ךימ זָאל ,םוחנ עשטיא --

 הנותח ליװ ךיא .עדמערפ ןענעז רימ ןוא טג'עג ךיז ן'רימ -- .ןגירשעג
 !ףוס ַא ןעמענ חמ ךַאז עדעי .ןבָאה הנותח ךױא טסנָאק וד ןוא ןבָאה

 .טסניימ וד סָאװ טשינ סייווכ --
 טָאה'ס .ףושיכ טסוט ןוא ָאד טסציז וד .טסיײװ וד .טסייװ וד --

 וטסָאה סָאװ .ןגײלּפָא טחמעג בָאה'כ רָאנ ,הנותח ַא יב ןטלַאהעג ןיוש
 ןופ ןייג לע'כ .ךַאמעג טשינ ךימ טסזָאל וד !רימ ףיוא טצעזעגנָא ךיד
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 !ךייט ןיא ןפרַאװנײרַא ךימ לע'כ .ריד בילוצ טלעוו רעד

 שירעגירק טָאה יז .סופ ןטימ עפוט ַא ןָאטעג טָאה לדנענעג עזיור ןוא
 ַא טצילבעג טָאה רעגניפ ַא ףיא .לדיטשייב ןָא טנַאה ַא טרַאּפשעגנָא
 ייס ,המיא טימ ייס ריא ןופ טכיוהעג טָאה'ס .טנַאילירב ַא טימ לרעגניפ
 ץרַאה סָאד .ןעמערב יד ןביוהעגפיוא טָאה םוחנ עשטיא .תופיקת טימ

 ,טלעטשעגּפָא יװ ךיז ןוא ּפַאלק ןייא ןָאטעג טָאה
 -- =- טשינ סייוזכ ,תמאב --
 הטסליװ סָאװ !רעױא ןיא רימ טסײרש !ףױא ךימ טסקעװ --

 רימ יז .בײהנָא ןופ דלַאב .זדנוא ןשיצ טגױטעג טשינ טָאה'ס וַאה
 זַאה ,ךימ וטסרעטַאמ סָאװ ,זיא .ליבסנַאמ יַאק 'שינ טסיב וד רָאנ ,לחומ

 1 ךיא וט סָאװ --
 ענייד רעה'כ .ןסַאּפ רימ ןופ טסייר וד ,טסּפיײנק וד ,טסמוק וד --

 ,בייל'ס רימ ןופ טלַאט'ס .ריד בילוצ טשינ ףָאלש ןוא טשינ סע'כ .טירט
 זיא עטנעי ...!עגושמ טשינ ןיב'כ .ךיד טעז'מ ,ףױה ןיא ךיד טעזימ
 ןיילַא ריד טייז ןוא ןפורניײרַא דלַאב יז לע'כ .ןברָאטשעג טשינ רעיש
 וד ןוא ,טירטּפָא ןיא ,ןייז-לזומ רימ סע טסלָאז ,ןעגנַאגעג זיא יז .ןגָאז
 רעצנַאג רעד זַא דלַאװעג ַא טכַאמעג ט'יז .טבעװשעגנגעקַא ריא טסָאה
 רימ ייב טצעזעגקעווַא גָאטרַאפ ךיד טסָאה .. .ןפָאלעגפיונוצ ךיז זיא ףיוה
 ןוטסיב סָאװ .סיפ יד ןביוהפיוא טנָאקעג טשינ בָאה'כ ןוא טעב ןפייא
 זדש ַא

 .ןגיוושעג טָאה םוחנ עשטיא
 .טדערעג רעטייװ לדנענעג עזיור טָאה -- דוסב ךַאז יד טלַאה'מ --

 רעװ טלעוװ רעד ןייז םסרפמ לע'כ .ןדייל קיבײא טשינ ןָאק'כ רעבָא --

 זיאס !ןגײלנײרַא םרח ןיא ךיד טע'מ .ּפָא-טסוט וד סָאװ ןֹוא טסיב וד
 ...עטַאט רעטלַא ןייד -- רעװש רעד דָאש ַא זיולב רימ

 .טנָאקעג טשינ טָאה רע רָאנ ,ןרעפטנע טלָאװעג טָאה םוחנ עשטיא
 ךיז ןוא ןכרָאש ןעמונעג טָאה רע .ןּפמורשעגנייא ךיז טָאה םיא ןיא ץלַא
 סעּפע .ןעגנילק ןָא טבייה רע רעדייא רעגייז-לקנעש סנדייז םעד יװ ןקערק
 זיא םוחנ עשטיא .גנַאלש ַא יװ ףרָאװ ַא ןָאטעג ךיז טָאה דייוועגניא ןיא
 ןפָאלעגכרוד םיא זיא רָאה עקיזייא ןַא .שינרעטַאלפ טימ לופ ןרָאװעג
 יװ טיירב רעד ןיא ּפָאק םעד לקָאש ַא ןָאטעג טָאה רע .ןקור ןכרוד
 .ןיינ ףיוא

 ךימ טסעװ וד זַא ,העובש ַא וט !ןענערָאװ ךיד ןעמוקעג ןיב'כ --
 װעכעב ץנַאג זַא תולוק ענױזַא ןכַאמ ךיא לעװ ,טשינ בוא .ןדניבפיוא
 ןיא ּפָארַא םוק .לטיהמעש'ס ןָאטסױא לעוװ'כ .,ןעמוקפיונוצ ךיז טעװ
 ןייד רעדָא טיט ןיימ זיא'ס .הרותירפס ַא יב רעװש ןוא שרדמיתיב
 ...!טױט
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 ןעלמרומ ןעמונעג טָאה רע .חוכ ַא ןָאטעגנָא ךיז טָאה םוחג עשטיא
 .ןגרָאװעג םיא טלָאװ'מ יװ לוק טקיטשרַאפ ַא טימ

 .דלוש ןיימ טשינ זיאיס ,ןבעל'כ --
 טזָאלעגנײרַא ךיד טסָאה .תומש טימ ךיד טסצונַאב !ןעד סעמעװ --

 אבה-םלוע ןרעװנָא וטסעװ ,ןרָאלרַאפ ןיוש וטסָאה הזה-םלוע .הלבק ןיא

 ךיוא טָאה רע .ךיד וצ טקישעג ךימ טָאה ןבעלילָאז-עטַאט רעד .ךיוא

 ףרָאי עניימ וצ ייװ ,טיל ענעי טימ ןָאט וצ טסָאה .למיה ןיא דצ ַא
 -ףכ ןפרָאװ ךיד טע'מ !ןךשוח"ירה יד רעטניה ןביירטרַאפ ךיד טעוװ'מ

 ...!בלַאקנָאמ ...!עלקה
 !לדנענעג עזיור --
 ...!דש !יַאדמשַא !ןטש !עשר --
 טפַאגעג ,ןענַאטשעג זיא יז .טמוטשרַאפ ןרָאװעג זיא לדנענעג עזיור

 .טלקָאשעגּפָא ךיז ,ןגוא עצרַאװש ,עסױורג יד טימ ןעמוחנ עשטיא ףיוא
 -גייא ןַא ןופ םושזעג סָאד טרעהרעד טָאה'מ ןַא ,ליטש ױזַא ןרָאװעג זיא'ס
 ךיז טָאה לגרָאג רעד .טקרַאטשעג ךיז טָאה םוחנ עשטיא .גילפ רעקיצ
 .ןעגנולשעגּפָארַא סעּפע טלָאװ רע יװ לקָאש ַא ןָאטעג

 !ןסעגרַאפ טשינ ךיד ןָאק'כ ,לדנענעג עזיור --
 ...תושר ןייד ןיא ןיב'כ ,סניימ קילגמוא ---

 ירַאפ טָאה יז .טמירקרַאפ שילרעטסיוא ךיז סָאה לדנענעג עזיור ןוא
 .ןייוועג קירעזייה ַא ןיא ןעגנַאגרַאפ ךיז ,טנעה עדייב טימ םינּפ סָאד טלעטש
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 ןיילַא

 סָאװ שנואוו ַא טכַארבעגסױרַא בָאה'כ זַא ןפָארטעג טפָא טָאה'ס
 זיא'ס רעבָא ,רָאװ ןרעוו לָאז רע טלָאמעג טשינ ןעמוקעגרָאפ ןײלַא רימ זיא
 ,רױּפַאק ןלָאפעגסיוא ץלַא רימ זיא ייברעד .טרעגַאב בָאה'כ יוװ ןעשעג יונעג

 טשינ יײטשרַאפ'כ זַא ץזיוועג רימ ןטלָאװ תוחוכ ענעלױהרַאּפ יד יװ רעגײטשַא
 ,שטעיב ימַאימ ןיא רעמוז םענעי טריסָאּפ טָאה ױזַא .ןכיורבעג ענעגייא יד
 רענַאקירעמַא טימ לופ ,לעטָאה ןטקַאּפעג ןוא ןסיורג ַא ןיא טניואוועג בָאה'כ
 ,ַאבוק ןופ ןטסירוט טימ לופ ךיוא ןוא ,רעביפיייה ןופ ,ךיא יו ,ןדייל סָאװ
 זיא ץלַא .ליק טשרמולכ ַאדירָאלּפ ןיא זיא ןציה עקיטרָאד יד ןגעקַא סָאװ
 םעד טימ ןעמַאזוצ םי ןיא ךיז ןעקסוילּפ סָאד ; קיסירדרעביא ןרָאװעג רימ
 ןסע סָאד ,ןושל עשינַאּפש סָאד גָאט ןצנַאג ַא ןרעה סָאד ,לדניזעג ןקישיור

 ַא רעדָא גנוטייצ עשידיי ַא טנעיילעג בָאה'כ ןעוו .ןטייצלָאמ עקיטעזיוצ יד
 ןיב'כ ןעוו לָאמניא .טניוטשרעד רימ ףיוא טקוקעג ןעמ טָאה ,ךוב שידיי
 ;לוק ץפיוא ןָאטעג גָאז ַא ךיא בָאה ,ריצַאּפש ַא ףיוא ןיײלַא ןעגנַאגעג

 טשינ ךימ לָאזכ .לעטָאה ַא ןיא ןיילַא רענייא ןייז טלָאװעג טלָאװ'כ

 !םענייק טימ ןלייט ןפרַאד
 רעדָא) ,שטנואוו ןיימ טּפַאכעגפיוא ,סיוא-טזייוו ,לטערש ַא טָאה ךיילג

 ָארַא ןיב'כ ןעוו ירפרעדניא סנגרָאמוצ .ץענ ַא טײרּפשרַאפ ןוא (ךורּפש

 םלוע רעד .רעדימרַאה ַא לַאז"רעדָאפ ןיא טנגעגַאב ךיא בָאה ,קיטשירפ וצ
 ןענעז'ס .ךעלנייוועג יו רעכעה טדערעג טָאה'מ .ךעלטניב ןיא ןענַאטשעג זיא
 ןיהַא ןפָאלעגמורַא ןענעז רענידַאב יד .סעזילַאװ ןסיוטש טפיוהעגנָא ןגעלעג
 טגערפעג בָאה'כ .ךעלדער ףיוא סרעגנעה-רעדיילק טּפוטשעג .קירוצ ןוא
 טשינ טָאה ריא :טרעפטנעעג טָאה רענעי ןוא ךיז טוט ָאד סָאװ ןצימע
 -רַאפ --- .לעטָאה סָאד טסילש'מ !ןָאּפָארקימ ן'כרוד גנודלעמ יד טרעהעג
 טָאה -- ! טָארקנַאב ןענעז ייז -- .טגערפעגקירוצ ךיא בָאה --- ז סעּפע סָאװ
 .שינעטער ַא ןעוועג ץלַא זיא'ס .טרעקעגּפָא רימ ןופ ךיז ןוא ןפורעג רענעי
 ױזַא יװ ןוא ,ט .סענזיב עטוג ןָאטעג לעטָאה רעד טָאה ,ןעזנייא ןיימ טול

 דטסעג רעטרעדנוה טימ לעטָאה ַא טשינ-ריד-טשינ-ךימ סעּפע ןעמ טרידיווקיל
 ןגערפ וצ טשינ ַאקירעמַא ןיא טניואוועגוצ טַאהעג ןיוש ךימ בָאה'כ רעבָא
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 "גנוליק םעד טלעטשעגּפָא טַאהעג סנטײצַאב ןיוש טָאה'מ .תוישק ןייק

 טָאה עייר עגנַאל ַא .קידלביא ןוא ךעלבעל ןרָאװעג זיא טפול יד .םעטסיס
 זיא ץלַא .גנונעכער םעד ןלָאצַאב לרעטסנעפ-עסַאק םייב טלעטשעגסיוא ךיז
 ךעלטשער ליד םענרָאמרַאמ ןפיוא ןפרָאװעג ןיוש טָאה'מ .קיד'רקפה ןרָאװעג
 דָארט יד ןופ ןעמולב ןוא רעטעלב יד ןסירעג ןבָאה רעדניק .ןסָאריּפַאּפ ןופ
 ןבָאה סָאװ רענַאקירמַא"םורד עכעלטע .דרע סרעמע יד ןיא ןצנַאלפ עשיּפ
 ןדער ןעמונעג םיצולּפ ןבָאה ,רעינַאּפש ןופ לָאר יד טליּפשעג טייצ עצנַאג יד

 ןעמונעג יז בָאה'כ .עזילַאװ ןייא :שזַאגַאב קיניײװ טַאהעג בָאה ךיא .שידיי
 טירבעג ןסיורדניא ןיוש טָאה ןוז יד .לעטָאה רעדנַא ןַא ןכוז קעװַא ןיב ןוא
 ןגױצעגסױרַא טָאה טָאג יװ ןוא ארממ ינולא ןָא טנָאמרעד רימ בָאה'כ ןוא
 ןיב'כ .םיחרוא ןייק ןע'מהרבא וצ ןעמוק טשינ ןלָאז'ס סַאפרעטופ ןופ ןוז ןיד
 טרעקעגמוא לייוו ַא ףיוא טַאהעג ךיז ןבָאה'ס .קידרעּפָאה יװ סעּפע ןרָאװעג
 לצנער ַא ןיא סטוג-ןוא-בָאה ןיימ טקַאּפעגניײא בָאה'כ ןעוו ןטייצ עשי'רוחב יד
 .רעמיצ ַא ןעגנודעג טונימ ףניפ ןיא ןוא

 טגנעה'ס .ץָאלעגּפָא סיוא רימ טעז רע ןוא לעטָאה ַא יײברַאפ ייג'כ
 רַאלָאד ייווצ רַאפ רעמיצ ַא ןָאזעס ןיא טעּפש ָאד טגירק'מ זַא טפירשפיוא ןָא
 זיא רוטַארעּפמעט יד .ןירַא ייג'כ 1 רעקיליב ןייז ןיוש ןָאק סָאװ .גָאט ַא
 רעקיױה ַא טימ לדיימ ַא טייטש קנַאב-שיט םעד רעטניה .טרילוגער טשינ
 גערפ'כ .ךעלעגײא עקיכעטש עצרַאװש טימ ןוא ןטניה ןופ ןוא טגרָאפ ןופ

 :קיטסול טרעפטנע יז ןוא רעמיצ ַא ןגירק ָאד ןָאק'כ יצ יז
 .ךייא רַאפ זיא לעטָאה רעצנַאג רעד --
 זָאטשינ רענייק ָאד זיא'ס --
 .טשינ רענייק --
 טימ שילגנע טדער יז .ןייצ ערעטיש טימ לױמ ַא טזייוו ןוא טכַאל יז

 ריטּפעצקַא'כ .ןירעגַאבוק ַא זיא יז זַא רימ טגָאז יז .טנעצקַא ןשינַאּפש ַא
 ןטירד ןפיוא עדגיוו רעניילק ַא ןיא ףױרַא ךימ טריפ לרעקיוה סָאד .ךיילג
 ןַא ָאד טרעמילג'ס .רעטסניפ-בלַאה ןוא גנַאל זיא רָאדירָאק רעד .קָאטש
 ,גייטש ןיא היח ַא יו ןיירַא ךימ טזָאל ןוא ריט ַא טנפע יז .לּפמעל קיצנייא
 -סָאמ ַא טָאה רעטסנעפ סָאד .רעמַאק"הסיפת ַא ןיא םענעגנַאפעג ַא יו רעדָא
 זיא טנעװ יד ףיוא ברַאפ יד .קיטנַאלטַא םוצ סױרַא טקוק ןוא ץעניָאטיק
 ןיא .טעּפעטעצ ןוא ןטערטעצ זיא ךיּפעט רעד .ךיז טלייש ןוא טריקַאלבּפָא
 -סיוא טימ -- קנַאש-רעדיילק רעד ןיא ,טייקטכייפ טימ טקעמש רעמיצ-דָאב
 -קַאּפ'ב .ךעלטכייפ רעבָא ,ןייר זיא דנַאװעגטעב סָאד .ןלומ ןגעק ץכעצירּפש

 ייג'כ .ּפָאק ן'רעביא ךַאד ַא טימ טגרָאזַאב ןיוש ןיב'כ ןוא ןכַאז עניימ סיוא
 ,עשזַאילּפ יד ,ןיסָאב-םיװש םעד :רימ רָאפ זיולב זיא ץלַא .ןטנוא ּפָארַא

 -בלַאה ייז ןופ זיא דנַאװעג סָאד סָאװ ןלוטשיגיילוצ ָאד ןעייטש'ס .םי רעד
 -- סעילַאװכ יד ,לעג זיא רעסַאװ סָאד .ןוז רעד ןופ סייה זיא ץלַא .ןסירעגּפָא
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 יז .המימח רעד ןופ דימ יװ ,ךיז ןגעװַאב ייז סָאװ םיוק .ליופ-קירדינ

 יד ייז ןופ ןעגנַאגעגסיױא טשינ זיא'ס זַא ןזייוו וצ ןוא ןגעוו-אצוי ןופ ןעמיוש
 זךיז טלקנעווק ןוא גערב םייב טייטש עוועמ עקיצנייא ןַא ,הרובג עקילָאמַא
 זיק טשינ טָאה יז זַא ךיז טכוד רימ !טשינ רעדָא שיפ ַא ןּפַאכ ןוואורּפ
 רעקיטסברעה טימ קנַאדעג ןיימ ןיא ןדנוברַאפ זיא הרוחש-הרמ .טיטעּפַא

 רָאפ רימ טמוק'ס .הרוחש-הרמ עקינוז ַא טצינעג ָאד רעבָא ,טייקבירט
 -עגרעטנוא עּפָארטסַאטַאק ַא סעּפע ךרוד טלָאװ ןימ עכעלשטנעמ סָאד יװ

 טימ .תויח ןָא ,בייוו ַא ןָא ,ןהיז ןָא חנ ַא ,ןבילבעג ָאד ןיב ךיא ןוא ןעגנַאג
 וט'כ .טעקַאנ ןדָאב טנעקעג ָאד וליפַא ךימ טלָאװ'כ .הבת רעקידייל ַא

 זיא סָאװ ,רעסַאװ ןיא ןיירַא ייג ןוא םויטסָאקידָאב םעד ןָא ןגעווטסעדנופ
 םורָא ָאד ןעמיוושיס .םָארטש-לָאג ןופ טציהעגנָא ,ענַאװ ַא ןיא יװ םערַאװ
 טריזילַארַאּפ ךימ טָאה לעטָאה ןקידרעירפ ןיא יװ ױזַא .זָארג םי ךעלטניב

 .טײקטרעדנוזעגּפָא רעד ןופ ןעמונַאב ָאד ךיא ןיב ױזַא ,טייקידוועמעש יד
 ןטקידיילעגסיוא ןַא ןיא שירַאנ ךיז טכַאמ'מ ןוא סעּפע ןעמ טגנירּפש ױזַא יו
 ָאד ךימ טעװ רעװ .ארומ בָאה'כ רעבָא ,ןעמיווש לסיבַא ןָאק'כ 1טענַאלּפ
 ענעליוהרַאפ יד דלַאב יװ 1 קירעהעג יװ ןייגוצ טשינ לָאז ץלַא ביוא ןעװעטַאר
 ,לעטָאה ןקידייל ַא טלעטשעגוצ רימ ןוא גנַאלרַאפ ןיימ ןבעגעגכָאנ טָאה טכַאמ

 ,ןדָאב ןיא ךָאל ףיט ַא ,םָארטש-לבריװ ַא ןקישרעטנוא ךיוא רימ יז ןָאק

 ןליּפש סָאװ ענעי .שינעלכיורטש רעדנַא ןַא רעדָא גנַאלש"םי ַא ,שיפייַאה ַא
 ,טנרָאװעג טלּפָאס ןייז ןזומ ןשינעגרָאברַאפ טימ ךיז

 םענייא ףיוא וצ ךיז גייל ןוא םי ןופ סױרַא ךיא ןַאּפש לייוו ַא ךָאנ
 .טעקַאנ זיא ןברַאש רעד .סייוו זיא בייל ןיימ ,ןלוטש-גיילוצ עקידנקניה יד ןופ
 ךרוד טדנעלב טכיל סָאד רעבָא ,ןלירב-ןוז טימ טלעטשרַאפ ןענעז ןגיוא יד
 יד .לדנקלָאװ ַא ןָא ,ױלב"סָאלב זיא למיה רעד .ךעלעברעש עצרַאװש יד
 רעד .ור רעשיּפָארט טימ ןוא טכֹורפיָאגנַאמ ,שיפ ,ץלַאז טימ טקעמש טפול
 ַא ָאד ויא ןשינַאגרָא'טשינ םעד ןוא ןשינַאגרָא םעד ןשיװצ דישרעטנוא
 -- טסולג ,טסקַאװ ,טמעטָא ץלַא יװ ךעלרעּפנײשַאב טריּפשימ .רעקיטשינ

 פָארַא-טרעדינ ייז ךרוד סָאװ תורונצ יד .עלעדמעז סעדעי ,לדנייטש סעדעי
 יד ןיא סָאװ ַאזַא תמא ןַא טנעקרעד'מ ןוא ןפָא ָאד ןענייז ,דָאנעג עשילמיה יד
 ןיב'כ .סעיציבמַא עלַא ןריולרַאפ בָאה'כ .ךעלטירטוצמוא רע זיא ןטנגעג-ןופצ
 -רַאפ יד .ןגרָאמ --ַאנַאינַאמ ףיוא ּפָא ץלַא גייל'כ .ליופ שינַאקירעמַא-םורד

 רעדָא דַאנָאמעל זָאלג ַא : קיד'תוימשג ןוא ךעלניילק ןענעז עניימ רעצכעלעוו

 קיריג זיא סָאװ יורפ ַא ןעיצניירַא ָאד ךיז לָאז'ס ריזַאטנַאפ'כ .טפַאז-ןצנַארַאמ
 ,ןיינ .בעוועג-עביל קילייווטייצ ַא ריא טימ ןבעװרַאפ לָאז'כ ןוא עביל ךָאנ
 .ןעייווצ ןיא רָאנ ,ןילַא טניימעג טשינ בָאה'כ .טוג טשינ זיא ןיײלַא רענייא
 -טשינ טכַאמעג ךיז רעדָא ,ןענַאטשרַאפ טכעלש ךימ טָאה לטערש סָאד

 ,קידנעייטשרַאפ

 ןדס



 יד ןיא טלזיר טולב סָאד יװ םעגרַאפ'כ .ןילַא רימ וצ וצ ךיז רעה'כ
 ,ץכעזיומעג ןיא ךיז ןעמדיוו סָאװ םיצרש עלַא יװ ,ליוו'כ .טנָאמ ןוא ןרעדָא
 ליווכ .לעטשנָא םעד ןכַאמ ןטסקיניײװמַא רעדָא ,ןרעמ ןוא ןרעּפכורפ ךיז
 -עטסע עלַא ןקוקרַאפ וצ טיירג ןיב'כ .ביל םיא בָאה'כ זַא ףוג ַא ןדערנייא
 יד ןכַאמרַאפ וצ ,ךעלייל ַא טימ השוב יד ןקעדרַאפ וצ ,ןעגנורעדָאפ עשיט

 .שושימה שוח םעד ןרעפנעוצרעביא ךיז ןצנַאגניא ,רעדנילב ַא יו ,ןוא ןגיוא

 ןָא ןכרָאש ןגַארפ עקיבייא יד .ןריּפָאזָאליפ ףיוא טשינ ךיא רעה ייברעד
 יד סע זיא !לדעד סָאד טרָאפ טריפ רעװ .ךרַאמ ןיא רימ ייב רעהפיוא
 ןופ עדַאנָאמ יד סע זיא ז ןטובירטַא לָאצ רעכעלדנעמוא רעד טימ ץנַאטסבוס
 -ַאבמוא סָאד ,ןליװ רעדנילב רעד ,טולָאסבַא רעד סע זיא !ןדַאנָאמ עלַא
 ,ןשינעדנעלברַאפ עלַא רעטניה ןקעטש ךָאד זומ טּפַאה ַא סעּפע זעטסואוו

 זיא סָאװ ,םי ן'פיוא .טלעװ רעד ףיוא ןילַא ןענַאגניא טשינ ןיב'כ ,ןיינ
 .ףיש-לגעז ַא טמיווש ,ןירג-קיזָאלג וצ"רעטייוו ןוא לעג"קילייא גערב םייב
 ךיז טלקָאש רֶע .םיכירכת ןיא תמ ַא יװ רעסַאװ ןפיוא טייג לגעז רעד
 ןוא ןָא-טילפ ןַאלּפָארע ןַא .דנורגּפָא ןופ ן'פושיכיסורַא סעּפע טוװאורּפ ןוא
 ,ןזייּפש ןביז ,רשכ ,ןַארָאטסער סע'תילגרמ : דליש ַא ךָאנ םיא ךיז טּפעלש'ס
 .טנעס קיצעביז ןוא ףניפ טימ רַאלָאד ַא

 ,והובו והות וצ טרעקעגמוא טשינ ךָאנ ךיז טָאה ףַאשַאב רעד ,סע טסייה
 ןעלדנַאמ ,ךױי טימ עשַאק ךָאנ ןעמ טריוורעס ןַארָאטסער סע'תילגרמ ןיא

 ןגרָאמ רשפא ךיא לעװ ,ױזַא ביוא .עקשיק עטליפעג ,סעשינק ,ךיוי טימ
 זָא ןכייצ רעקיצנייא רעד ימַאימ ןיא ָאד זיא טסָאּפ יד .ווירב ַא ןגירק
 -ירַאפ לָאמ סעדעי ןיב'כ .דירָאי-טלעװ םעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ַא ךָאנ בָאה'כ
 ַא ףיוא ןבײרשוצנָא ימ יד טנַאה ַא ךיז טמענ ואוודץעגרע סָאװ ט'שודיח
 לָאמַאכָאנ הרוש עדעי ןעייל'כ .סעקרַאמ ןּפעלקוצנָא ,ןעמָאנ ןיימ טרעונָאק

 -עדנַא רעד ףיוא וליפַא ןוא טרָאװ ןדעי ןיא םיזמר ךוז'כ .לָאמַארעדיװ ןוא

 טָאה'מ .טײקטגָאזרעד-טשינ רעסייוו טימ לופ זיא ריּפַאּפ סָאד ואוו טייז רער
 ...לעטָאה ןקידייל ןיא טסָאּפ יד ןקישוצרעבירַא טגָאזעגוצ רימ
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 ךוב ַא טנעיילעג בָאה'כ ! ןײלַא זיא'מ זַא גָאט ַא ןייז ןָאק'ס גנַאל יֹוו
 -ַאב ןוא עירעטעפַאק ַא ןיא עװַאק ןעקנורטעג בָאה'כ .ןעגנוטייצ ייווצ ןוא
 ַא ײב טלעטשעגּפָא ךיז בָאה'כ .גנטײציטַאלב ַא ןיא םובער ַא טדײש
 ַא ףיױא ןירַא ןיב וא רעכיּפעט עשילַאטנעירָא טריטיציל'מ ואוו טפעשעג
 ןיפעג'כ ,רָאװצ .טירטס לָאװ ןופ סעיצקַא טפױקרַאפ סָאװ עמריפ ַא ןיא לייוו
 .טסײג ַא יװ ןעמעלַא ןופ ןסירעגּפָא ןיב'כ רעבָא .שטעיב ימָאימ ןיא ךיז
 ,ירַאקעטָאילביב רעד ייב טגערפעג סעּפע ןוא קעטָאילביב ןיא ןײרַא ןיב'כ

 *עג ַא וצ ןכילגרַאפ ךימ בָאה'כ .ןקָארשרעד רימ רַאפ ךיז טָאה יז רעבָא
 רעבָא ,זױלב ַא טזָאלעגרעביא רע טָאה לייװ ַא ףיוא סָאװ ,םענעברָאטש

 וו



 טבעוועגפיונוצ רעדיװ ךיז טּפַאהעג ןכעלשטנעמ ןופ םידעפ יד ןבָאה רלַאב
 רעדעי ןענַאטשעג ןענעז ןלעטָאה יד .ןבעל ןופ םוחת ן'רסיוא זיא רע ןוא

 ןגיוצעגפיונוצ ןבָאה ןעמלַאּפ יד .סעיצקַארטַא ןוא סעיצַארָאקעד ענייז טימ
 .ןזירד יװ סינ"סוקָאק ערעווש יד ןגָארטעג .סרעכעפ עטקלעװעגּפָא-בלַאה יד
 טָאה טלַאפסַא ןרעביא ןליבָאמָאטױא יד ןופ שטילגעג םעד ןיא וליפַא

 ךיז ןופ יװ סעּפע ןָאטעג ךיז טָאה ץלַא .טייקטרעווילגרַאּפ ַא טרעיוהעג
 ןופ ץנעסע-טניװק רעד רשפא זיא סָאװ םזיטַאמָאטױא םעד טימ ,ןילַא
 .ןייזָאד סָאדלַא

 טנעיילעגרעביא בָאה'כ רָאנ יװ רעבָא ,לַאנרושז ַא טסיוקעג בָאה'כ
 -גייא ןיב'כ .רוטקעל רעד ןופ טַאז ןרָאװעג ךיא ןיב ,ץַאוּפָא ןטשרע םעד
 ,ןקירב רעביא קעווצ ַא ןָא ןריפ טזָאלעג ךיז ןוא סובָאטױא ןַא ןיא ןסעזעג
 ,רבדמ יד טױבַאב טַאהעג טָאה'מ .סעיליוװ טימ ןסַאג ,ןעמלַאּפ טימ ןעלזניא

 טליפעגסיוא ,ןטַאמילק ענעדישרַאפ ןופ ןעמולב ןוא רעמייב טימ טצנַאלּפָאב יז

 רעטנַאלּפעג ןוא רוטקעטיכרא ןיא רעדנואוו ןזיוװַאב ,םי ןיא רעטרע עכַאלּפ
 ןייק סָאװ ליײװגנַאל עקיד'רבדמ ַא ןבילבעג ָאד זיא ןגעוועטסדנופ ,הזה-םלוע
 ןיב'כ .ןשוטרַאפ -- ברַאפ םוש ןייק ,ןשיוררַאפ טשינ ןָאק זַאשד םוש
 סעקלכעטש עטביוטשרַאפ ןוא ענייז ןעלדָאנ יד ןשיװצ סָאװ סוטקַאק ַא ייברַאפ

 סָאװ ,ערעזָא ןַא ןרָאפעגײברַאפ ןיב'כ .םולב עטיוד ַא טצרַאטשעגסױרַא טָאה
 ,לגילפ יד טרעטפולעג ,סָאגנימַאלפ תונחמ ןענַאטשעג ןענעז ריא םּורַא
 עשלגיופ ַא ןטלַאהעגּפָא -- ןרעדעפ עזָאר יד ,ןעלבָאנש עגנַאל יד טלגיּפשעג

 .שינעקַארק ַא טימ ץעגרע ןופ ןגיולפעגנָא ןענעז סעקשטַאק עדליװ .הפיסא
 טנָאקעג טשינ םיא טָאה'מ .ןטערטּפָא טלָאװעג טשינ טָאה לגנושזד רעד

 .עיצַאזיליוויצ רעד ןופ תועימק ןייק טימ ןביירטרַאפ
 ןוא סובָאטױא ןופ רעטסנעפ םענעפָא םעד ךרוד טקוקעגסױרַא בָאה'כ

 -עג יד טימ סעבָאב יד :םָאזימ ןוא טלַא ץלַא זיא ,יינ זיא ץלַא ליואוו יו

 טקעדעגוצ זיולב ןבָאה סָאװ ןדיימ יד ,ןקַאב עטשחרעג יד ןוא רָאה עטברַאפ
 יקס"רעסַאװ ףיוא ןרָאפעג ןענייז סָאװ ןעגנוי עטנערבעגּפָא יד ,דנַאש יד
 קעד ןפיוא ןגעלעג זיא סָאװ רעטלַא רעד .ַאלָאקיַאקָאק טּפוזעג ייברעד ןוא
 יד טמערַאװעג ןוא ףױרַא לטסעקיטסורב ןקירָאה-סיײיװ ןטימ טכַאי רעד ןופ
 -טרַאנעגּפָא רעד טימ ,קיד'מילבה-לבה טלביימשעג טָאה ,םיפ עשיטַאמואער

 טָאה ריא סָאװ הבקנ יד .טכיירגרעד ץלַא ןיוש ןבָאה סָאװ ענעי ןופ טייק
 רעגניפ-סיפ יד ןשיװצ טלבַארגעג סואימ טָאה ,ןגעמרַאפ ןייז ןבירשעגּפָא רע
 ןקידנגרָאמ ןטימ יװ רעביוצ ריא טימ רעכיז ,לגענ עטיור-רעטנוצ יד טימ
 -רעסַאװ רעד ףיוא טצָאלגעג הוואג רעשירעגָאילימ טימ טָאה טנוה רעד .גָאט
 ןוא טצענעגעג ,רעטס םעד ךָאנ טּפעלשעגכָאנ ךיז טָאה סָאװ קירטש רעקיד
 .שינעטכודסיוא זייב ַא ןופ יװ טלקַאשעגּפָא ךיז

 עטצעל יד טכיירגרעד טָאה סובָאטױא רעד זיב טרעיודעג גנַאל טָאה'ס
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 ןיב'כ .סובָאטױא רעדנַא ןַא ןיא ןסעזעגנייא ךיא ןיב טרָאד ןוא עיצַאטס
 -- טפיוקרַאפ ךיוא רשפא ןוא -- ןגיואוועג טָאה'מ ואו ןפַאה ַא ייברַאפ
 עשילרעטסיוא יד ,ןטױה עטקעלפעג"קידנואו יד .שיפ עטּפַאכעגיטשרע
 עטרעווילגרַאפ-טולב יד ,ןייצ עקיכעטש יד ,ןגיוא עטזילגרַאפ יד ,ןרילָאק

 -רעשיפ יד .םוהת רעד יװ ףיט תועשר ַא ףיוא טגָאזעג תודע ןבָאה רעליימ
 רימ .דיירפ רעניירמוא ןַא טימ טדיירפעג ךיז ןבָאה טיײלסטרַאּפס ןוא ןעגנוי
 -םיוא רעזייה ,סעּפלַאמ ןופ עינָאלָאק ַא ,ןעגנַאלש ןופ םרַאפ ַא ייברַאפ ןענעז
 -עגמורַא ןענייז'ס ואו ןרעסַאװ ענעגױצרַאפ-ךָאמ ,ןטימרעט ןופ ענעסעגעג
 טעּפישעג טָאה'ס רעװ .ינומדקה שחנ םעד ןופ ךעלקינייארוא יד ןעמואווש
 עקידנעּפירקס טימ ןגירשעג ןבָאה ןעײנוּפַאּפ .טליֹוהעג טָאה'ס רעװ ןוא
 -עג טנַאקַאבמוא ןַא רעטצנעפ ןכרוד ןיירַא זיא לָאמ וצ לָאמ ןופ .תולוק

 זַא טכידעג ױזַא ויא רעיז טַאמָארַא רעד סָאװ ןעמופרעּפ רעדָא ,קנַאטש
 ,גָאטײװיּפָאק ַא םיא ןופ טגירקימ

 רעטנעג -- םורד ןיא גנַאל ױזַא טשינ זיא גָאט-רעמוז ַא ,טָאג ןעקנַאד
 טעמכ .םיצולּפ ןלַאפעגוצ זיא טנוװָא רעד .ןופצ ןיא יװ -- רָאטַאװקע םוצ
 ןַא טגיילעגסיוא ךיז טָאה ןגעװ ןוא ןלַאנַאק יד רעביא .גנורעמרעד ַא ןָא
 -ברוד טשינ יז ןָאק ןרעטמַאל םוש ןייק סָאװ שינרעטצניפ עקידלַאװ"רוא
 שטילגעג ךיז ,ןרָאטקעלּפער יד ןדנוצעגנָא ןבָאה ןליבָאמָאטױא יד .ןטכױל
 יהנושמ ןוא סיורג"הנושמ ןעמוקעגסױרַא זיא הנבל יד .טָארַאב סיטָאג ףיוא
 עּפַאמ ַא טימ סובָאלג רעקיזיר ַא יװ למיה ןיא ןעגנָאהעג טָאה יז .טיור
 ןיא גנורעדנערַאפ ןוא סנ טימ ןָאטעג קעמש ַא טָאה'ס .טלעוו"רעד-ןופ-טשינ
 -עגפיוא טשינ לָאמנייק יד רימ ןיא טקעוועגפיוא ךיז טָאה'ס .תישארב-השעמ
 -רעביא עשימסָאק ַא ןעניואוווצייב טרעשַאב רימ זיא רשפא :גנונּפָאה ענעבעג
 ךיז דרע יד טעװ רשפא ו!ןלַאפּפָארַא הנבל יד טעװ רשפא !שינערעק
 עיינ וצ ןרעדנַאװקעװַא ןוא ןוז רעד ןופ דלעפיעיצַאטיװַארג ןופ ןסײרּפָא
 ו סעיצַאלעטסנָאק

 זיב תומוקמ עטנַאקַאבמוא ןיא טעזױּפעג גנַאל ױזָא טָאה סובָאטױא רעד
 יַאגַאמ עקיטרַאסױרג יד ןשיווצ ,דואר ןלָאקניל וצ טרעקעגמוא ךיז טָאה רע
 טגרָאזַאב ןגעווטסעדנופ ןענעז רעבָא ,טסוּפ"בלַאה רעמוז ןעייטש סָאװ ןעניז
 ,ןילעמרעה ןופ רעטופ ַא : ןלעוורַאפ ךיז ןָאק טסירוט ןכייר ַא סָאװ ץלַא טימ

 -יגירָא ןַא ,ןלעפ-ַאלישטנישט ןופ רענלָאק ַא ,טָארַאק ףלעווצ ןופ טנַאילירב ַא
 סנירעפיוקרַאפ ןוא רעפיוקרַאפ עטצוּפעגסיוא יד .ָאסַאקיּפ ןופ גנונעכייצ עלענ
 ַא טקוקעגסיוא ןוא ןטפעשעג עליק יד ןיא ךיז ןשיװצ טסעומשעג ןבַאה
 .ַאמרַאק יד טריסלוּפ ַאנַאװרינ רעד רעטניה זַא ללכ םעד ןיא רעכיז ,הנוק

 ןירעגלעק יד ןוא ןַארָאטסער ַא ןיא ןיירַא ךיא ןיב טייהרעקירעגנוה-טשינ
 -וצ רימ טָאה רָאה עטרילודנָא-שירטקעלע ןוא עטריניטַאלּפשירפ יד טימ
 בָאה'ב .ליטש ןוא זיצערּפ טגידַאב ךימ טָאה יז .טײצלָאמ ךייר ַא ןגָארטעג
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 ,ןסיורדניא סױרַא קירוצ ןיב'כ ןעוו .רַאלָאד ןבלַאה ַא טזָאלעגרעביא ריא
 ץיה עקיטכַאנ-טעּפש ַא .ּפָאק ןיא טרעוושעג ,ןגָאמ ןיא טמעלקעג רימ טָאה
 שיטָאטש ַא ףױא דליש-ןָאענ ַא .טקיטשעג טָאה טפול יד .ןקַאבעג טָאה
 -ןוא-סקעז וצ טכיירגרעד טָאה רוטַארעּפמעט יד זַא ןדלָאמעג טָאה ייבעג
 טפרַאדעג טשינ בָאה'כ .דַארג ןבלעז ןופ זיא טייקטכייפ יד זַא ןוא קיצניינ

 ,למיה ןטילגעגנָא ןיא טצילבעג סנטײצַאב ןיוש טָאה'ס .איבנ-רעטעוו ןייק
 -ּפָארַא טָאה ,גרַאב ַא יו טכידעג ,ןקלָאװ רעלַאסָאלָאק ַא .ןרענוד ןָא שטָאכ
 עקיצנייא .רעסַאװ טימ לופ ,רעייפ טימ לופ ,ןשינעכיױה יד ןופ טרעדינעג
 ןענַאטשעג ןענעז סעמלַאּפ יד .ךילּפ ןיימ ףיוא ןלַאפעג ןענעז ךעלעּפָארט
 יד טימ ןעלקָאש וצ טיירג ,רעטיוועג סָאד טרַאװעגּפָא ,עטרענייטשרַאפ יוװ

 .ןשינעגעגָאב עלַא ןגעק הלוגס ַא ןענייז סָאװ םיעונענ יד ןכַאמ וצ ןוא ן'בלול

 בָאה'כ סָאװ םעד ץוח ַא .לעטָאה ןקידייל םעד ןיא ,םייה ַא טליײַאעג ךיז בָאה'כ
 טָאה'מ זַא טּפָאהעג ךיא בָאה ,רעטעוומוא םעד ןיא טצישַאב ןייז טלָאװעג
 ,ווירב ןטרידנעמָאקער ַא טקישעגרעביא לייוורעד רימ

 רעד טזָאלעצ ךיז טָאה ךָאנרעד .געוו ןבלַאה ַא זיולב ןעגנַאגרעד ןיביכ
 יװ טקייװעגסיוא ןרָאװעג ןיב'כ ןוא ּפַאילכ ןייא ןָאטעג טָאה'ס .םרוטש
 ַא ןָאטעגידנעלב ַא טָאה'ס .האס םיעברא ןסָאגעגּפױרַא רימ ףיוא טלָאװימ
 טָאה'ס זַא ןמיס ַא ,לָאנק םעד טרעהרעד ךיילג בָאה'כ ןוא טור עקידרעייפ
 רעבָא ,ןפיולניירַא ץעגרע טלָאװעג בָאה'כ .רימ ןבענ טליּפשעגּפָא ךיז ץלַא
 ןופ טגָאיעגּפָארַא טָאה טניוװ רעד סָאװ ןלוטש רימ וצ טלקייקעג ךיז ןבָאהיס
 -ּפָארַא טַאהעג טָאה טניוומרוטש רעד .ןדליש ןלַאפעג ןענעז'ס ,סעדנַארעװ
 גנירג ,טרעליוקעג ךיז טָאה יז ןוא עמלַאּפ ַא ןופ ּפָאק ןטניורקעג םעד ןסירעג
 עמלַאּפ עטייווצ ַא .סיפ עניימ ייברַאפ קעלעשזָאק ַא טכַאמעג ,ףייר ַא יװ
 יװ קעז ןיא טליהעגנייא ,םיערוכ ןלָאפ וצ טיירג ,ןגיובעגסיוא ךיז טָאה

 בָאה'כ .ןפָאלעג : ךַאז ןייא ןָאטעג ךיא בָאה טייקטלמוטעצ ןופ .הבושת-לעב ַא
 -ַאק ןיא ןיירַא ןיב'כ .ןטייצ עשילגניא יד ןופ טייקגנירג ַא טימ טרעּפיהעג
 רעד טימ ןעמַאוצ .ןעקנירטרעד ייז ןיא טנָאקעג ךיז טָאה'מ סָאװ סעשזול
 בָאה'כ .ןעגנוזעג ןוא ןגירשעג בָאה'כ .תורקפה יד ןלַאפַאב ךימ זיא רַאפעג
 ןליבָאמָאטיױא יד וליפא .ץוגינ םענעגייא ןייז טימ טרוטש םעד טרעפטנעעגּפָא
 -סױרָאפ טשינ טָאה רענייק סָאװ ןַאקַארוה םעד ןיא ןייטש ןבילבעג ןענעז
 "וצייב טיירג ,םודנעּפ"םודנעה טלייאעג ץלַא ךָאנ בָאה ךיא רעבָא .טגָאזעג

 תריסמ ןקידרעסַאװ ַא ןיא ןייגוצרעטנוא רעדָא ,עילַאנַאכקַאװ יד ןעמוק
 רענייק סָאװ ווירב ןטרידנעמָאקער םעד טימ ןָאט ֹוצ טַאהעג ץלַא טָאה'ס .שפנ
 .ןטלָאהרעד טשינ לָאמנייק בָאה'כ ןוא טקישעג טשינ טָאה

 ןיירַא ןיב'כ ,לעטָאה םעד טגָאקרעד בָאה'כ יװ טציא זיב טשינ סייוו'כ
 רימ ןופ ןמָאגעג גנַאל ןטונימ ךיז טָאה'ס ןוא לַאז-רעדָאפ ןקידייל םעד ןיא
 -ואוושעצ ןיימ ןגָאלשעגּפָא ךיז טָאה לגיּפש ַא ןיא ץיגרע .ןַאוװיד ןרעביא
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 ןיירַא ךיא ןיב לייוו ַא ךָאנ .שיטסירוטופ רעדָא שיטסיבוק טלַאטשעג ענעמ
 טריפעגפיורַא ,טשינרָאג לָאמנייק יװ ,ךימ טָאה יז ןוא עדניוו רעגנע רעד ןיא
 .טלַארּפעגפױא ןענַאטשעג זיא רעמיצ ןיימ ןופ ריט יד .קָאטש ןטירד ן'פיוא
 הקומ ,ךעלעבַאב טימ ,סָאטיקסָאמ טימ טעשזושזעג ןוא טלמיװעג טָאה'ס
 טָאה טגיװ רעד .הלהב רעד ןגעק טצישַאב ָאד ךיז ןבָאה סָאװ ןגילפרעייפ
 יד .סַאנ ןרָאװעג זיא ךיּפעט רעד .ץעניָאטיקסָאמ יד ןסירעגּפָארַא טַאהעג

 םעד ןעמונרַאפ לייוו ַא בָאה'כ .ןגיולפעצ טַאהעג ךיז ןענייז שיט ןופ ןריּפַאּפ
 -ןטימ ןביוהעג ךיז ןבָאה סעילַאװכ יד .ןרוטנָאק ענייז ןעזעג ,םי ןופ שיור
 דנייא טיירג ,ןרעייהעגמוא עקידיירפנדַאש ,קידעװַאל ןוא קיגרעב ,שינַאעקָא
 יז .ןציילפרַאּפ וצ ץלַא ,ןגערב יד ןופ ןסײרוצסױרַא ךיז לָאמעלַא רָאפ לָאמ
 סעטַאשט יװ רעפעשַאב ן'פיוא טליבעג ,טיקינעּפשרעדיװ טימ טלירבעג ןבָאה

 טימ בָאה'כ .שינרעטסניפ רעקיטכַאנ רעד ףיוא םיוש ןסייוו טצירּפשעג ,טניה
 רענַאיצענעװ םעד טוזָאלעגּפָארַא ,רעטסנעפ סָאד טקַאהרַאפ חכ ןטצעל םעד

 .ןטּפירקסונַאמ ןֹוא רעכיב עטצענרַאפ יד ןביילקפיוא טצעזעגּפָארַא ךיז ,ןדָאל
 ךיז ןבָאה ןקור ןיימ ףיוא רעסַאװ ךעלרינש יד ןוא סייה ןרָאװעג רימ זיא'ס
 יד רימ ןֹופ טלײשעגּפָארַא בָאה'כ .סייוש ךעלרינש טימ טשימעגסיוא
 לייוו ַא בָאה'כ .ןלָאש יװ סיפ עניימ ןבענ ןגעלעג ןענייז ייז ןוא םישובלמ
 ןופ םױרַא רָאנ טשרע זיא סָאװ שינעפעשַאב ַא ןופ ליפעג סָאד טַאהעג
 *ייןָאקָאק ַא
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 ,סקַאמילק םעד טכיירגרעד ןיוש טָאה םרוטש רעד זַא טניימעג בָאה'כ

 עקיטכעמ טימ יװ טּפַאלקעג ,טרעמָאיעג ,טפייפעג טָאה טניװ רעד רעבָא
 ףיש ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ןרָאװעג טלָאװ לעטָאה רעד יװ רעגייטש ַא ,ןרעמַאה
 ,ךַאד רעד :טכַארקעג ןוא ןסירעג ךיז טָאה ייבעג םעד ןיא סעּפע .םי ן'פיוא
 ןבָאה ןעגנַאטש ענרעזייא .ןענָאקלַאב יד ןופ רענייא רעדָא ,טנעמַאדנופ רעד
 -כערק ןלַאטעמ ַא טימ טצכערקעג טָאה לַאטעמ .ןכָארבעג ןוא ןגיובעג ךיז
 עגר עדעי טיירג ,םער רעד ןופ ןסירעג ךיז טָאה רעטסנעפ סָאד .שינעצ
 ,לבריוועג ןיא ןָאט ּפַאכ ַא ךימ לָאז ָאדַאנרַאט יד ןוא ,ןעגנירּפשוצסױרַא
 -סיוו עקידרעסַאװ ןיא ,סיוטש-טניװ וצ ,סיוטש-טניװ ןופ ,עלקה"ףכ ןפרַאװ
 .ןעגנולקעג ןבָאה ןביוש יד .ָאטשינ זיא ייז ןופ סגעווקירוצ ןייק סָאװ ןשינעט
 ַא רעדָא) גנַאהרָאפ ַא יװ ןביוהעגרעטנוא ךיז טָאה ןדָאל רענַאיצענעװ רעד
 ןופ ןייש רעלערג רעד טימ קיטכיל ןרָאװעג לייוו ַא זיא'ס ןוא (ךוטרַאפ
 ןיא ןפורעגסױרַא שזַא טָאה סָאװ ץעז ַא ןָאטעג טָאה ךָאנרעד .ןברוח"טלעוו
 .טלַאטשעג סייוו ַא תוכשח ןיא ןויװַאב ךיז טָאה לָאמַא טימ .רעטכעלעג רימ
 לקָאש ַא רימ ךיז טָאה חומ רעד .טלעטשעגּפָא רימ ךיז טָאה ץרַאה סָאד
 רעטעּפש רעדָא רעירפ זַא טסואוועג קידנעטש בָאה'כ .לדייש ןיא ןָאטעג

 טימ לופ ,קידעבעל-קיבייל רימ וצ ןקעלּפטנַא ךיז טייל ענעי ןופ רענייא טעװ
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 ייז ןופ טמוק רענייק לייוו ,ןלייצרעד טשינ לָאמנייק יז ןָאק'מ סָאװ ןליורג

 ,שינעגייוושליטש טימ ןדָאלעגנָא ןגעלעג ןיב'כ .רעקידעבעל ןייק סױרַא טשינ
 סָאד ןעוועג זיא'ס .לוק ַא טרעהרעד בָאה'כ רָאנ ,טקַא ןטצעל ן'פיוא טיירג
 :שילגנע םענעכָארבעג ַא ןיא ןָאטעג גָאז ַא טָאה יז .ןירענַאבוק יד ,לרעקייה

 זַאה ,טפָאלש ריא !ארומ בָאה'כ ,לחומ טייז --
 ,ןײרַא טמוק .ןיינ --
 ןירענַאבוק יד טָאה -- ! קערש ןופ ןברַאטש לעװ'כ טניימעג בָאה'כ .ָא --

 רעד טנעז ריא ...טבעלעגכרוד טשינ ךָאנ ךיא בָאה סנױזַא -- .טדערעג
 -- ךייא רעטש'כ סָאװ רימ טיגרַאּפ .לעטָאה ןיא שטנעמ רעקיצנייא

 .טעקַאנ ןיב'כ רעבָא ,קיטכיל טכַאמעג טלָאװ'כ .טשינ טרעטש ריא --

 ןייז וצ ךעלמייהמוא זיולב רימ זיא'ס .טשינ ףרַאדימ ,טשינ ףרַאד'מ --
 ,םרוטש םעד ןטרַאוװאוצרעביא רימ טביולרעד .ןיילַא

 ,לוטש רעד ףיוא ןציז ל'כיא .ןגיילוצ וליפַא ךיז טנעק ריא ,סיוועג ---

 ,טשינרָאג עזיכ .ִא ז יז זיא ואו .לוטש רעד ףיוא ןציז ל'כיא ,ןיינ --
 :עדנוקעס ַא טרַאװ --
 -וצ יז ,ןירענַאבוק יד רעטסניפ רעד ןיא ןענופעג ,ןענַאטשעגּפױא ןיב'כ

 -עג ,דנילב יוװ רימ ךָאנ טּפעלשעגכָאנ ךיז טָאה יז .לעטָאפ םעד ֹוצ טריפעג
 קנַארש רעד וצ ןרעטנענרעד ךיז טלָאװעג בָאה'כ .םערָא ןיימ ןיא טלּפַאצ
 ךוא טעב ןָא ןסױטשעגנָא ךיז בָאה'כ רעבָא ,שובלמ ַא רימ ףיוא ןעמענ ןוא
 רעד טימ טקעדעגוצ ךיגרעדניא ךיז בָאה'כ .ןלַאפעגפֹורַא ףיורעד ןיב
 .ןצילב טעוװ'ס ןעוו טײקטעקַאנ ןיימ ןעזרעד טשינ לָאז עדמערפ יד ,ערדלָאק

 רעד ףיוא ןציז ןעזעג יז בָאה'כ ןוא ץילב ַא ןָאטעג דלַאב עקַאט טָאה'ס
 טנרָאפ ןופ רעקיוה ַא טימ ,דמעהיטכַאנ סיורגיוצ ַא ןיא שינעעזרַאפ ַא ,לוטש
 עמורק ןוא טנעה עקירָאה עגנַאל ,רָאה עטלדָאקעצ טימ ,ןטניה ןופ ןוא
 -עגסױרַא טָאה עריא ןגיוא יד ןופ .עּפלַאמ עקיטכיזדניווש ַא יװ ךעלסיפ
 + ןָאטעג גָאז ַא בָאה'כ .קערש עש'היח ַא טרעטַאלפ

 .רעבירַא דלַאב טעװ םרוטש רעד .ארומ ןייק טשינ טָאה --
 .ָאי .ָאי --

 םעד טימ ,ליטש ןגעלעג ןיב ,ןשיק ןָא ּפָאק םעד טרַאּפשעגנָא בָאה'כ
 -עלעוורַאפ עניימ עלַא ךָאנ רימ טיג ץל ַא סעּפע זַא ליפעג ןשילרעטסיוא

 ןיא ןיילַא ןייז טלָאװעג בָאה'כ .םָאקָאב ןלַאפסיוא רימ לָאז'ס ױזַא רעבָא ,ןשינ
 ןעמוק לָאז סָאװ יורפ ַא ןופ טריזַאטנַאפ בָאה'כ .ןעשעג זיא ױזַא ןוא לעטָאה ַא
 ַא טקישעגוצ רימ טָאה'מ ןוא (ן'זעוב וצ תור יװ) רעגעלעג ן'פיוא רימ וצ

 דַאב ךיז ןגיא עניימ ןבָאה ,ץילב ַא ןָאטעג טָאה'ס סָאװ לָאמ סעדעי .יורפ
 יז .קילב ריא טימ רימ ןיא ןסעגעגנייא יו ךיז טָאה יז .עריא טימ טנגעג
 טכרָאפ רעמ בָאה'כ .הפשכמ ַא ןופ טייקליטש רעד טימ ןגיוושעג טָאה
 .אבוק טכוזַאב טַאהעג לָאמַא בָאה'כ .ןַאקַארוה םעד רַאפ יװ ריא רַאפ טַאהעג
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 ןכעטש רעדרעמ .טכַאמ עטלַארוא יד טרָאד ךָאנ ןציזַאב ןטפערק ערעטסניפ יד

 -יליפיס טימ ךיז ןרָאּפ רעבייוו .דרָאמ וצ טסול רענייר רעד סוא ןקור ןיא
 ןקידרעייפ טימ ץיה עשיּפָארט יד טשעלימ .ןענַאמ יד ןופ ןטעב יד ןיא רעקיט
 טשינ ןעמ טזָאל םיתמ יד וליּפַא ,ןיטָאקינ טימ יז טבױטרַאפ'מ ,טריּפש
 טרָאד ןבליה'ס .רענייב ערעייז סיוא טבָארג'מ רָאנ ,םירבק יד ןיא ךַאמעג
 טקנערּפשימ סָאװ תובקנ ןופ ןענייוועג ,ןלַאבינַאק ןופ ןעיירשעג טכענ יד ןיא
 יּפָא יװ ןעמונעג טציא בָאה'כ ... תוחבזמ עשירענידנצעג ףיוא טולב רעייז
 סָאד ןבָאה סָאװ ןרַאה-טלעוו יד ייב ןטעב ,ןילַא רימ ערה-ןיע ןַא ןכערּפש
 ידש .ןעמוקייב ךימ לָאז הּפילק עקיזָאד יד ןזָאלוצוצ טשינ טרָאװ עטצעל

 -עג ןרענוד יד ןבָאה ייברעד .ןפורעג רימ ןיא סעּפע טָאה -- !ןטש ערק
 .רעטכעלעג קידרעסַאװ ַא ןיא ןעגנַאגרַאפ ךיז ,טמורבעג טָאה םי רעד ,טלַאנק
 -ימונהיג רעד ןיא ןוא טױר-ךַאלרַאש ןרָאװעג ןענעז רעמיצ ןיימ ןופ טנעוו יד
 עליופ ,ליומ ןפָא ןַא טימ ַאבוק ןופ ןירעביוצ יד טרעיולעג טָאה ןייש רעקיד

 דמעה סָאד .ןלייב ןוא סעילוג טימ לופ ,סיפ עקירָאה ,רָאה עקיטיוצ ,ןייצ

 ייווצ טלבמָאבעגכָאנ ךיז ןבָאה'ס ןוא טקורעגּפָארַא ריא ייב טָאהעג ךיז טָאה
 ..ילדייוו ַא ןוא ץיונש ַא טלעפעג זיולב ריא טָאהיס .ןטסורב עטלצנורעג

 ט'מולח'עג רימ ךיז ןבָאה'ס לייוו ןפָאלשעגנייא טַאהעג ,םינּפַא ,ןיב'כ
 ַא ,טייקלקנוט עקיד'המח-יוקל ַא ,סגדָאל עטרעמעהרַאפ ,ךעלסעג עקיגרעב

 רעד ךָאנ ענייא ןעגנַאגעג ןענייז סעיסעצָארּפ .טייקליטש עקיד'תבשדץרַאװש
 ,ןצַאקרוטש עקידנענערב ,קעה עטלּפָאט .סענמורט ,םימלצ טימ ,רערעדנַא
 ַא ,עטוט ךס ַא רָאנ ,ןטױט ןייא טשינ שינעבערגַאב םוצ טריפעג טָאה'מ
 -עגסיוא ןבָאה תולוק .טרעכיורעג טָאה ךיורייוו ,םַאטש ןטקיליטרַאפ ןצנַאג
 ןענעז עגר ַא ןיא .עילָאכנַאלעמ ןצנַאגניא זיא סָאװ ַאזַא גנַאזעג ַא טצכעקעלב
 ץרַאװש ,ןיליפת וצ ךעלנע -- ס'נורָא יד ןוא ס'נורָא ןרָאװעג סענמורט יד

 םיתמ רַאפ ,עטלטירדעג ןוא עטלּפָאטעג ,תועוצר ןוא ןּפינק טימ ,קיצנַאלג ןוא

 .. .ןעגנילטפניפ ,ןעגנילריפ ,ןעגניליירד ,ןעגניליווצ

 טציז ץימע זַא טריּפשרעד רעטפעלּפעג ַא ןוא סעיוו יד טנעפעעג בָאה'כ
 םענעכָארבעג ריא ןיא ןדער ןעמונעג טָאה יז .ןירענַאבוק יד :טעב ןיימ ףיוא
 :הוגור טימ ןוא טכידעג שילגנע

 ןיב'כ .סטכעלש ןייק ןָאט טשינ ךייא לעװ'כ .טשינ ךייא טקערש --
 ֹזַא ןיב'כ רעבָא ןכָארבעצ זיא ןקור ןיימ .עיטסעב ַא טשינ ,שטנעמ ַא

 רעטומ ןיימ ןוא ,ןלַאפעגּפָארַא שיט ַא ןופ זייודניק ןיב'כ .ןריובעג טשינ
 ַא זיא רעטָאפ רעד .םירױטקָאד יד וצ ךימ ןעמענ וצ םערָאוצ ןעוועג זיא
 טרעדנעלשעגמורַא ךיז ןרוה טימ טָאה'ר .לווייט רענעברָאדרַאפ ַא ,רוכיש
 -סיוא ןעגנול יד טָאה יז .ןטעברַא קַאבַאט ייב טחמעג טָאה רעטומ יד ןוא
 ןופ ךיז ט'ריא .קיצערק טשינ זיא רעקיוה ַא ז ריא טרעטיצ סָאװ .טסוהעג
 דַאב רענעמ .ערעדנַא עלַא יװ ךיילג המשנ ַא בָאה'כ .ןקעטשנָא טשינ רימ
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 ,סָאב רענעגייא ןיימ -- .ןָאט םעד טרעדנעעג םיצולּפ יז טָאה -- !ךימ ןרעג

 ןיא טזָאלעגרעביא ָאד ךימ רע טָאה רעבירעד ןֹוא רימ וצ יורטוצ טָאה רע
 .רעשיקרעט ַא רעבָא ,דיא ַא ךיוא זיא רע ?ַאה ,דיא ַא טנעז ריא .לעטָאה

 ַא טימ טָאה רע .שיבַארַא -- !טרָאד סע טסייה יװ -- ןדער ןָאק רע

 זיא ןַאמ רעקידרעירפ ריא .עכיצַאנ ַא זיא יז ןוא טַאהעג הנותח עקשטייד
 .ןע'מס םיא טװאורּפעג ןוא סָאב םעד ןטליש ןעמונעג טָאה יז .יצַאנ ַא ךיוא
 ריא ףיוא זיא רעטכיר רעד רעבָא ,טגָאלקעגנָא טכירעג ןיא יז טָאה רע
 זומ סָאב ןיימ .סרעגרע סעּפע ךָאנ רעדָא ,טפיוקעגרעטנוא םיא יַאדוַא .טייז
 ...ינָאמילַא -- !סָאד ןעמ טפור יװ -- ןלָאצ ריא

 ךיא בָאה -- !טַאהעג הנותח ריא טימ דלַאב רע טָאה סָאװרַאפ --
 .ןגָאז וצ סעּפע יבַא טגערפעג

 ןיא טולב טָאה שטנעמ רעד .ךיז טבילרַאפ'מ .טלעפעג'ס ?ַאה --
 וטבילעג טשינ םענייק לָאמנייק ריא טָאה .רעסַאװ ןייק טשינ ,ןרעדָא יד

 גָאי --
 זטָאהעג הנותח ריא טימ ט'ריא ז יז זיא ואוו --
 .ןסָאשרעד יז טָאה'מ ,ןיינ --
 1 רעוו --

 ,סיצַאנ עבלעז יד
 ןןײלַא ןבילבעג טנעז ריא ןוא !ַאהַא

 .בייוו ַא בָאה'כ ,ןייג --

 1 יז זיא ואוו --
 .קרָאייוינ ןיא --
 זַאה ,יירטעג ריא טנעז ריא ןוא --

 .יירטעג ,ָאי

 1לָאמצלַא
 .לָאמעלַא

 !ןכערברַאפ ריא טגעמ לָאמ ןייא --

 .ךעלרע ןרָאי יד ןבעלסיוא ליוו'כ ,ערעייט ןיימ ,ןיינ --

 .טשינ טעז רענייק ז טוט ריא סָאװ ןָא טייג ןעמעוו --
 .טעז טָאג --
 טנעז ריא רעבָא .ןייג ךיא לעוו ,טָאג טימ ןיוש טדער ריא ביוא ,ונ --

 ,לּפירק ןייק ןעוועג טשינ טלָאװ'כ ןעװ !רענגיל רעניימעג ַא !רענגיל ַא
 ...סנגיל ענױזַא רַאפ טפָארטש טָאג ...םורפ ױזַא ןעוועג טשינ ריא טלָאװ
 ..!טָאידיא רענעטלָאשרָאפ

 טרעטעלקענּפָארַא טָאה יז .ןגיּפשעגּפָא ךימ ןוא ייּפש ַא ןָאטעג טָאה יז
 ךיג ךיז בָאה ךיא .ריט רעד טימ קסַארט ַא ןָאטעג ןוא רעגעלעג ןיימ ןופ
 טָאה'ט .ץכעייּפש ךעלנייוועג ןייק ןעוועג טשינ זיא סָאד רעבָא ,טשיװעגּפָא
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 שינרעטסגיפ רעד ןיא טריּפשעג בָאה'כ .סייה ןעוועג טלָאוװ'ס יו טירבעג ךימ
 טָאה'ס .טנערבעג טָאה ןקַאב יד ןיא .ןלָארדעגנָא רימ טרעוו ןרעטש רעד יװ
 בָאה ךיא סָאװ שינעיצ ַא טימ ןגיוצעג ךימ טָאה'ס ןוא םינּפ ןיא ןסיבעג ךימ
 -עגנייא ךיז ןטלָאװ סעקוַאיּפ יװ רעגייטש ַא ,טנָאקעג טשינ רעירפ לָאמנייק
 .ןשָאװ ןוא ןפייז ךיז רעמיצדָאב ןיא קעװַא ןיב'כ .שיילפ ןיימ ןיא ןסיב
 .סערּפמָאק ַא םינּפ ןיימ וצ טגיילעגוצ ןוא ךוטנַאה ַא טצענעגנייא בָאה'כ
 בָאה'ב ןוא טרעהעגפיוא טָאה רע .ןַאקַארוה ןָא ןסעגרַאפ ,סיוא-טזייוו ,בָאה'כ
 -פיוא בָאה'כ ןעוו ןוא גָאטרַאפ טשרע ןפָאלשעגנייא ןיב'כ .טקרעמעג טשינ
 ןעמוקעגפיוא ןיב'כ .ףלע ֹוצ טונימ ןצפופ ןזיוועג לרעגייז ןיימ טָאה ,טכַאװעג
 יד ןיא שינעכערב ַא ,זדלַאה ןיא טייקגנע ןַא ,זָאנ רעטּפָאטשרַאפ ַא טימ

 .ךעלרעטעלב טימ לופ ןוא ןסיבעצ יװ ןעוועג זיא פיל עטשרעטנוא יד .ינק
 שטעילּפ א ןענַאטשעג זיא ליד ן'פוא .רַאטַאק ַא ןופ טגירק'מ סָאװ עניױזַא
 ןבָאה סָאװ ןטקעזניא יד .םישובלמ עניימ טקייועג ןירעד ךיז ןבָאה'ס ןוא
 ,טױט -- ןענַאטשעג רעדָא ןגעלעג ןענעז ץוש רימ ייב ןענופעג ןטכענ
 -מעד ,ךעלבליק טכױהעגניירַא טָאה טפול יד .רעטסנעפ סָאד טנפעעג בָאה'כ
 -- םי רעד ןוא יורגיקיטסברעה טקערטשעג ךיז טָאה למיה רעד .קיּפ
 רענעגיא רעד רעטנוא טגיוועג ךיז םיוק טָאה -- רענרעיילב-ןרעבליז ַא
 רעטניה .ןטנוא ּפָארַא ןיב ןוא ןָאטעגנָא זיא'סייװ ךיז בָאה'כ .טייקרעווש
 ,רעגָאמ ,טכיילבעגסיוא -- לרעקייה סָאד ןענַאטשעג זיא שיט-קנַאב םעד

 -עג טָאה יז .ןגױא יד ןיא טייקנירג ַא טימ ,רָאה ענעגיוצעגפיונוצ טימ
 ,קידלזיּפש טקוקעגנָא ךימ טָאה יז ,ןציּפש עשידָאמ-טלַא טימ עזולב ַא ןגָארט
 1 ןפורעגנָא ךיז

 ןסורעגּפָא סָאװירָאנ טָאה סָאב רעד .ןעיצסױרַא ךיז ןזומ ט'ריא --
 .לעטָאה םעד ןסילשרַאפ לָאז'כ

 ,לייוו ַא טרַאװעגּפָא בָאה'כ
 1װירב ַא רימ רַאפ ָאד רשפא זיא'ס --
 ,ווירב םוש ןייק --
 .חבשח םעד רימ טיג ןוא טוג ױזַא טייז --
 .ןובשח םוש ןייק --
 רעד סָאװ הפשכמ ַא -- .קיטָאּפש ,םורק ןטסָאמעגּפָא ךימ טָאה יז ןוא

 סָאװ ןטוטיּפָאל יד וצ עט'פתוש עליטש ַא ,ןטָארעג טשינ ריא זיא ףושיב
 -יירעלקיטשדץנוק עקיטסילרעטניה ערעייז וצ ןֹוא םורַא ךימ ןעלגניר

 1דפ



 טכיל-טייצרָאי ןופ ןייש רעד ןגעק

 א

 ןיא ןוווא רענעמיל רעד .טסָארפ רעד טילגעג טָאה ןסיױורדניא

 -ַאב ןעוװעג רעטסנעפ יד ןענעז ןגעווטסעדנופ ,טצייהעג ןעוועג זיא שרדמ-תיב
 רעד טָאה ןּפמָאלילײא יד .רעמייב-טסָארּפ ןוא ךעלּפעציזיײא טימ ןסקַאװ
 ןבָאה חרזמ םעד רַאפ תורג השש ןיא רעבָא ,ןשָאלעגסױא טַאהעג שמש
 ,סניילק ַא --- ערעדנַא סָאד ןוא סיורג ַא סנייא ,טכיל טייצרָאי ייווצ ןטכיולעג

 לָאמ ייווצ ןרָאװעג זיא ןוא ןענערבסיוא םייב ןטלַאהעג ןיוש ךיז טָאה סָאװ
 יד ןיא ןענעקרעד ןָאק'מ זַא טגָאזמ .בלח ןטפירטעגנָא ןופ בָארג ױזַא
 יז ךָאנ סָאװ עקינעי יד סימ טלַאה'ס יװ טכיל-טייצרָאי ןופ ךעלמעלפ
 ,עלקה ףכ ןיא ךיז טרעגלַאװ המשנ יד זַא .ןדנוצעגנָא טכיל יד ןעמ טָאה

 ,ךיז טלקַאװ למעלפ סָאד זַא .טלּפַאצ ןוא טגנירּפש ,למעלפ סָאד טרעכיור
 ןפיוא סנעקלַאב יד ,רעמעלַאב ןופ ןלייז יד ךיז ןעלקַאוװ'ס זַא ךיז טכוד

 טימ שדוק ןורָא סָאד וליפַא ןוא ןטייק יד ףוא סערבַאלעדנַאק יד ,טיפוס
 טלַאפ'ס סָאװ ןופרעד ךיוא סע ךיז טמענ לָאמַא .תוחול יד ןוא ןבייל יד
 ,רעמוז זיא סָאד רָאנ ,לומ ַא רעדָא עלעגילפ ַא טױנק רעד ףיוא ףױרַא

 .רעטניוו טשיג
 קנעב טימ טלעטשעגמורַא ןעװעג ןטיײז יירד ןופ זיא ןוויוא רעד

 ןיוש זיא'ס .יחרוּפ"יחרוא ,רעײג"הנידמ טקיטכענעג טרָאד ןבָאה'ס ןוא
 .ןפָאלשעג טשינ ךָאנ ןענייז טײלעמירָא יד רָאנ ,טכַאנייב ףלעווצ ןעוועג
 טימ ,ןעיַאלק טימ לופ םינּפ סָאד ,רעלעג ַא ,רעקיסקואווניילק ַא רענייא
 טימ טָאה ,ןגױא עזייב עלעג רָאּפ ַא טימ ןוא לדרעב ןעיורטש דנור ַא
 ,ּסָאק רעסַאװ ַא טימ םת ַא .סיפ יד ןופ לגענ יד ןטינשעג לרעּפײנק ַא

 םינּפ קישיילפ טור ַא טימ ,לבוה ַא ןופ ךעלצינש יו רָאה עסייוו ךעלטניב

 היי רעגנַאל ַא .סעצינָא יד טנקורטעג טָאה ,בלַאק ַא יװ ןגיוא עסיורג ןוא
 לריט םענעפָא םעד ןיא לּפָאטרַאק ןטָארבעג טָאה ,עטַאּפָאל ַא יװ ץרַאװש
 ַא ןייש עקידרעייפ ַא םיא ףױא ןלַאפעג זיא ןליױק יד ןופ .ןוויוא ןופ
 עילוג ַא טימ ,ןזייאביר ַא יװ םינּפ טלּפוטשעג ַא טימ ןױשרַאּפ רעטיירב
 -סיוא ךיילג ןגעלעג זיא ,עטַאװ עקיטיוק יװ דרָאב ַא טימ ןוא ןרעטש ןפיוא
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 ,רעטמיילעג ַא יו ,רבא ןייק טימ טרירעג טשינ ןוא קנַאב רעד ףיוא ןגיוצעג
 .ןקלַאב ןפיוא לטניּפ ןייא וצ ץעגרע טקוקעג ןבָאה ןגיוא יד

 לופ זיא שרדמ-תיב סָאד ןוא ןפָאלש ןעמעלַא ךיז טליװ לָאמלײט

 טלגָאװרַאפ ןעמעלַא ןופ ףָאלש רעד טרעוו לָאמ רעדנַא ןַא .ךרָאנשעג טימ
 טָאה ּפָאק'רעסַאװ ןטימ םת רעד .גיוא ןייק ןָאטוצ טשינ ןעק רענייק ןוא
 .גנוצ ליומ רעלופ ַא טימ ,ןושל קיֿפמוטש ַא טימ טדערעג

 טַאהעג ןיוש טָאה רע זַא ליבסנַאמ ַא ףיוא ןענָאקרעד ןעמ ןָאק יװ --
 ןָאק'כ .הלותב ַא ןייז ףרַאד סָאװ דיומ ןייק טשינ זיא ליבסנַאמ ַא !בייװ ַא
 .רוחב ַא ןיב ךיא זַא ןגָאז

 רערָאנש רעלעג רעד טָאה -- !סָאװ זיא ,רוחב ַא טסיב וד זַא ןוא
 ןבעגקעװַא ריד ןוא ןּפַאכסױא ךיד להקה סנרּפ רעד טעװ --- .טגערפעג
 ןָא טביוה'מ זַא .ןפױלטנַא טשינ ןעמ ןָאק עברָאט רעד ןופ ! לרעטכעט ןייז

 זיב'כ .ךימ םענ וד .ןילַא סיפ יד ןיוש ןביירט ,הנידמ רעד רעביא ןייג
 עטסערג יד רַאפ ןעלטָאז טיינעג בָאה'כ .רעמיר ַא ,הכָאלמ-לעב ַא ןעוועג

 טגָאקעג טשינ ךיא בָאה ,ןברָאטשעגּפָא רימ זיא בייוו'ס זַא רעבָא .םיצירּפ
 ץלַא בָאה'כ .לקנעב ןֹופ ןבױהעג ךימ טָאה'ס .טַאטשרַאװ ןיא ןציזנייא
 .טיורב-לטעב ןופ ןבעל קעווַא ןיב ןוא טזָאלעגרעביא

 טרַאשעגסױרַא רעגניפ עטירברַאפ טימ טַאה ןַאמערַא רעגנַאל רעד
 .ןוויוא ןופ לפָאטרַאק ַא

 .טעברַאעג ךיא טלָאװ ,טעברַא בָאה ךיא ןעוו !לקיטש ַא ליװ רעוװ --

 םייב טלעטשַאב ןעמ טָאה לָאמַא .סרעצינש ןייק טשינ רעמ ףרַאד'מ רעבָא
 ןוא ,הליגמ ַא ףיוא דייש ַא ,עקשוּפ"גורתא ןַא ,לטכַאש"גנוריצ ַא רעצינש
 ַא ןטעב וצ קיטש-פעק ,קנערש וצ ןסמיזעג ןצינש געלפ'כ !טשינ סָאװ
 ןסעזעגּפָא ןיב'כ ןוא שודקידורָא ןַא ןצינש ןעמונעגּפָארַא ךימ טָאה טָאטש
 .טעדנַאט ץלַא ןעמ טכַאמ טנייה .םישודיח ףיוא ןעמוקעג זיא'מ .רָאי ייווצ
 ןיימ רָאנ .רעצינש יַאק ןייז טלָאװעג טשינ בָאה'כ .טיירג ץלַא טפיוק'מ
 ןייד ,רעצינש ַא ןיב ךיא .טרַאּפשעגניא ךיז טָאה םולשה וילע עסַאט
 רימ סע טָאה סָאװ ,ונ .רוד ןטפניפ ן'זיב ,רעצינש ַא ןעוועג זיא עדייז
 ןעילוה טזָאלעגסױרַא ךיז ךיא בָאה .טנעוו עליוה יד ץינש ןדייס ז טגיוטעג
 .סעשַארד יד ףיוא

 רעד טגערפעג טָאה -- ז סעשַארד יד ףיוא ןעילוה סע טסייה סָאװ --
 ,רעלעג

 .לטעטש ןיא זדנוא ייב ןעמ טגָאז ױזַא .רעזייה יד רעביא ןייג --
 ןטינשעגּפָא טָאה רעלעג רעד .ליטש ןרָאװעג לָאמַאטימ ןענייז עלַא

 -עגנייא ,קנַאב רעד ןופ ץלָאה ךעלקיטש ייווצ ןסירעגּפָא ,לגָאנ ןטצעל םעד
 ץלָאה ךעלציּפ יד .רעייפ ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןוא לריּפַאּפ ַא ןיא טלקיוװ

 ןפרָאװעגקעװַא טשינ טָאה רע זַא ,טלעװ רענעי ףיוא תודע ןייז טלָאזעג ןבָאה
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 רעלטעב םעד ןיא ןקוקנייא ןעמונעג ךיז רע טָאה לייוו ַא ךָאנ .ףוג ןופ ןלייט
 .עילוג רעד טימ

 ןייג וצ ןבירטעג ךייא טָאה סָאװ ? ריא טסייה יװ ,רעטעפ ,יעה --
 זטלעװ רעד רעביא

 .טרעפטנעעג טשינ טָאה עילוג רעד טימ דיי רעד
 זטָאװ רעדָא ,רעמוטש ַא טנעז ריא --
 .םוטש טשינ ןיב'כ --
 זרערעייט ךייא טסָאקיס 1 ריא טגייווש עשזיסָאװ זיא --
 .ןעמ טגייווש ,טגייוושימ זַא --
 .רעצינש רעד ןפורעגנָא ךיז טָאה -- לדנער ַא טרָאװ ַא זיא םיא ייב --

 .ןוויוא ןופ דנַאר ַא ןיא לרעּפיײנק סָאד ןפיילש ןעמונעג טָאה רעלעג רעד
 זתבש ףוא ָאד טביילב ריא --
 1ןעדָאװ --
 זַא טגָאז'מ .ןקַאנק רעכעד זַאה ,טסָארפ ַא .ןסעומש ךָאנ ןעמ טעװ ,ונ --

 .רעגנוה ַא ןייז טע'ס .יינש ןרעטנוא ןריורפעג זיא האובת-רעטניוו עצנַאג יד

 םיצירּפ יד .טלַאק טשינ זיא יינש ןרעטנוא .טגָאזמ סָאװ עלַאמ --
 ןבָאה קזיה .לדנרעק'ס ךיז טלַאּפש'ס רעדייא ךָאנ האובת יד ןפיוקרַאפ
 ,םירחוס-האובת יד

 טרעװ ,שינעטערעגמוא ןַא זיא'ס זַא .קזיה ןייק טשינ ךיוא ןבָאה ייז ---

 טייג ץלַא .השורי ס'עבָאב רעד רוסָא ןגיילרעד ייז ןוא רעייט דנַארב ץלַא
 .ןַאמערָא םוצ םיוא

 ןפורעגנָא ךיז טָאה -- ז םיריבג ןייז ןלָאז עלַא !ץע טליװ סָאװ ,ונ --

 סױא:טלַאפ'ס ןעמעוװ ףיוא רָאנ ,טײלעמירָא ןייז ןזומ'ס --- .רעלעג רעד
 רָאג ,ןדײלרעד וצ ךָאנ זיא ךָאװ עצנַאג ַא .רעטיב זיא םעד ,לרוג רעד
 ךיז ןעמ טלישרַאפ ,רעדורב ,סלָאמַאד ,רענקס ַא וצ תבש ןירַא טלַאפימ זַא
 עצנַאג ַא קירעגנוה ןעמ טביילב ,רערעגָאמ ַא זיא תבש רעד זַא .ןרָאי יד
 ץלַא זיא ָאד .רעטנעלָאשט עטעפ ןעמ טלעטש תומוקמ ערעזדנוא ןיא .ךָאװ
 .לגוק רעד וליפא ,ענסָאּפ

 ,ןושל ןעמוקַאב םיצולּפ טָאה עילוג רעד טימ דיי רעד
 ןָאק'מ ןוא ךס ַא ןסע ןָאק'מ .טרעגנוהרַאפ טשינ טרעוומ ,ונ --

 גירקיכ גנַאל יװ .ָאנד ןייק טשינ טָאה ,ןעמ טגָאז ,עקשיק יד .קיניײװ ןסע
 .תומוערת ןייק טשינ ךיא בָאה ,עלעביצ ַא טימ טיורב לקיטש ַא

 .סופוצ ןייג וצ חוכ יַאק טשינ טקעלק עלעביצ טימ טיורב ןופ --
 ,טצעזעגפיוא ךיז טָאה עילוג רעד טימ דיי רעד
 .ןגָארט םיפ יד .ןײלַא ןיוש ךיז טייג'ס ןוא ןייג ןָא רָאנ טביוה ריא --

 טמוקימ וַא רעבָא ,םייה רעד ןיא ןעמ זיא ,םייה רעד ןיא זיאמ גנַאל יו
 ,טגָאט'מ ואוו .סיוא-טָאטש ןייא-טָאטש .ןעלגָאװ ןיוש ןעמ זומ ,דמערפ רעד ןיא
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 -עג בָאה'כ ז ןעמענרעביא ךיז ןעמ ןעק ןעמעוו ייב .טשינ ןעמ טקיטכענ ָאד
 לָאמנייק טרעוו סָאװ הסנרפ ַאזַא טַאהעג בָאה'כ .חוורב הסנרּפ .הסנרּפ טַאה
 .ןרבק רעד ןעוועג טרָאד ןיב'כ ןוא וועקוויצ טלַא ןופ םַאטש'כ .עילַאק טשינ
 ןעװעג ןיב'כ .םוטעמוא ןעמ טברַאטש ןברַאטש רעבָא ,טרָא ןיילק ַא זיא'ס
 ,אשידק הרבח ַא ןעװעג זיא'ס .שמש-םונהיג רעד ,רעבערגַאב רעד :ץלא
 ןוא רעפרעד יד רעביא ךָאװ עצנַאג ַא טרעדנעלשעגמורַא ךיז ןבָאה ייז רָאנ
 זיא לוע רעצנַאג רעד .ןטשרַאב ןופרעד טכַאמ ןעמ .רָאה-ריזח טפיוקעגפיוא
 בָאה ךיא .טכער יד ןָאטעג ןעמעלַא ,ןעוועג רהטמ בָאה ךיא .רימ ףיוא ןגעלעג
 ןימלע תיב ןגעק לביטש ַא ןיא ךיא בָאה טניואוועג .ךיוא םיכירכת טיינעג
 .גנַאג ַא טייג יז זַא ןעזעג בָאה ךיא ןוא ףַאלש ןרָאװעג רימ זיא בייוו סָאד
 רָאי קיצרעפ .יײברַאפ ןעוועג זיא ןוא ךיוי לסיבַא ןעקנורטעגסיוא טָאה יז
 טגייל לָאמַא טימ .ןביוט יד יװ ,ַאש ,ליטש -- ןעמַאװצ טבעלעג רימ ןבָאה
 טנעה ענעגייא יד טימ ריא בָאה ךיא .לדניה ַא יװ טברַאטש ןוא קעווַא ךיז יז
 .רבק ַא ןבָארגעגסױא

 זקידלוש רעבערגַאב רעד זיא סָאװ .רעבערגַאב ַא טנייפ ןבָאה ןשטנעמ
 טבעלעג ןעמ טלָאװ יאוולה .ןשנואוועג טשינ סטכעלש ןייק םענייק בָאה ךיא
 ןברָאטשעג בייוו ןגייא ןיימ זיא ,ונ .עבט יד ןיוש ויא ױזַא רעבָא .קיבײא
 הדנוא ייב טדערעג טָאה ןעמ ,ןבָארגַאב טזמעג ךיוא יז בָאה ךיא ןוא
 ,ךעלרעיימש ,ךעלרעייפ ,םענעי ,םעד טעזימ ,טכַאנייב םורַא ןעייג עטיוט זַא

 ךיא .ןעזעג טשינרָאג בָאה ךיא ןוא ןרבק ןעװעג רָאי קיסיירד ןיב ךיא ךָאנ
 -עגפיוא טשינ ךימ טָאה רענייק ןוא טכַאנ רעד ןטימניא לוש ןיא ןירַא ןיב
 טלעוו-ענעי ַא .סױא זיא ,ךעלרעדניק ,םעטָא םעד סיוא טכיוה ןעמ זַא .ןפור
 שיילפ לקעז ַא זיא רענעברָאטשעג ַא טלעװ רעד ףיוא רָאנ ,ָאד יַאדווַא ןיא
 ךוא דמערפ רעד ןופ ןברַאטש רעצימע לָאמלייט טגעלפ סע .רענייב טימ
 .רמוש רעד ןעוועג ןיב ךיא .לביטש-להיק ןיא טקיטכענעגרעביא טָאה תמיס
 רעבָא .םיליהת טגָאזעג בָאה ךיא ןוא טנּפָאקוצ טנערבעג ןבָאה טכיל יווצ
 ךיא בָאה .ןפעלק ךיז ןעמענ סעיװ יד !םיליהת ןגָאז ןעמ ןָאק גנַאל יװ
 טָאה לָאמנײא .למירד ַא טּפַאכעג ןוא קנַאב רעד ףיוא ןגיוצעגסיוא ךימ
 ןנימירב םעד טימ ןבילבעג ךיא ןיב ,טכיל יד ןשָאלעגסיױא סניװ רעד
 רעבָא ,ייה טימ עלעשיק ַא ןעמעגטימ רימ געלפ ךיא .רעטסניפ רעד ןיא
 ךיא ןוא טנגערעג טָאה ןסיורדניא .עלעשיק'ס ןלעגרַאפ ךיא בָאה טלעמוטנַא
 טלָאז ריא .ןעמונעג ךיא בָאה .ענעדיי ןיימ ןקעוופיוא טלָאװעג טשינ בָאה
 דייא ןיב ךיא .סנּפָאקוצ טגיילעגרעטנוא ןוא ןטיוט םעד ,ןייז לחומ רימ סע
 .שודק םוקמ ַא ןיא ןיב'כ יװ רקשמ טשינ

 ,רעלעג רעד ןָאטעג גָאז ַא טָאה -- ןענָאק ןעמ ףרַאד סָאד --
 גנוי רעד טדערעג טָאה -- !קערש ןופ ןרָאװעג עגושמ טלָאװ ךיא --

 .ןגיוא ענרעבלעק יצ ןוא ּפָאק-רעסַאװ םעד טימ
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 ַא !ארומ וטסָאה לזדנעג ןטכָאשעג ַא רַאפ .עגושמ טשינ טרעוװמ --
 ןלָאז זיימ יד זרמוש ַא ןעמ ףרַאד ,ץע טניימ .סָאװ וצ .לזדנעג ַא יװ זיא תמ
 בייוזס זַא .שינעמוקסיוא ןיימ טַאהעג בָאה'כ ,יװ-יַאס .ןסעפיוא טשינ םיא

 טשינ רימ ןבָאה רעדניק ןייק .קיטעמוא ןרָאװעג רימ זיא ,קעװַא רימ זיא
 בייוו ַא טימ ּפָא-טבעל'מ זַא רָאנ ,םיכודיש טדערעג רימ טָאה'מ .טַאהעג
 .ענעדי עדמערפ ןייק ןעמענירַא טשינ סעּפע ןעמ ןָאק ןרָאי ליפ יױַא
 טקוקעג גָאט ןצנַאג ַא בָאה'כ .טנָאקעג טשינ בָאה ךיא רָאנ ,ןענָאק ערעדנַא
 .בוטש יד ןרעקסיוא ןעמונעג ןוא ענעדיי א סעּפע ןעמוקעג .רבק ריא ףיוא
 םעד ןָאטעג םענ ַא טָאה יז יװ ױזַא רָאנ .ןקוקנָא טשרמולכ ךימ טלָאװעג
 .טקישעגקעװַא יז בָאה'כ ןוא לָאג רעד וצ ןָאטעג גָאלש ַא רימ טָאה ,םיזעב
 ,ןלָאש יד ןיא לּפָאטרַאק לּפעט ַא ןכָאקּפָא ןיילַא טנרעלעגסיוא ךימ בָאה'כ

 זיאס זַא ,רעמ טשינ .ןוויוא ןיא טיורב ןקַאבעג גָאטיײרפ וליפַא רימ בָאה'כ
 ןיימ טַאהעג בָאה'כ רעבָא .ןדער וצ ןעמעוו טימ ָאטשינ זיא ,בייוו ַאק ָאטשיג
 הבדנ ַא ןבעג טנָאקעג ,ןייז סע לָאז טדערעגסיוא טשינ ,וליפַא בָאה'כ .הסנרּפ

 .הווצמ עטסערג יד זיא סָאד ,ךעלרעדניק ,הקדצ .ןַאמ םעניימעג ַא

 ב

 טָאה -- זטלעװ רעד רעביא קעוװַא ריא טנייז ,עשזיסָאװרַאפ ,זיא ---
 ,טגערפעג רעלעג רעד

 טּפַאכ ריא .יורטש ןסע וצ טוג זיא ךייא טימ .טשינ טּפַאכ ,ַאש --
 ארומ .ןבָאה וצ ארומ סָאװ ָאטשינ זיא'ס ,ָאי 1 ךיא טלַאה ואוו .רעטשרע רעד
 ןָא ךיז טביוה ָאד רָאנ .עטוט רַאפ טשינ .עקידעבעל רַאפ ןבָאה ןעמ ףואד
 ןַא תומוקמ ערעזדנוא ןיא ןעוועג זיא קירוצ רָאי ףניפ טימ .השעמ יד
 ךָאנ --- רקיע רעד ,רָאי עלַא גנעגרעטנוא ןפערט םידלי ףיוא .גנַאגרעטנוא
 טירעטפיד ,ךַאלרַאש ןגירק ,ןעלזָאמ ,ןקָאּפ ןָא טביוה גרַאוװניילק'ס .תוכוס
 ,םידלי טכַא ןטלַאהַאב גָאט ןייא ןיא ןיוש בָאה'כ .גנַאג ַא קעװַא טייג'ס ןוא
 ןייק .לבירג ךַאלפ ַא סיוא טבָארג'מ .ייברעד ָאטשינ זיא טעברַא עסיורג ןייק
 לקיטש ַא ןיא ןייא סע טלקיוו'מ .דלי ַא רַאפ טשינ ןעמ ףרַאד םיכירכת
 -- .ןעניוו סעמַאמ יד .לכליּפש ַא זיא הרהט יד .אצוי זיא'מ ןוא טנווייל

 ַא ,טכַאדעג טגייה טשינ ,ןרָאװעג זיא ָאד רָאנ .סעמַאמ יז ןענעז ףיורעד
 "עג ןבָאה ןשטנעמ .ערעלָאכ יד ןעוועג זיא'ס .ענעסקַאװרעד ףיוא הפגמ
 טָאה'ס רָאנ ,טיוװָאקָא טימ ןבירעג טָאהימ .סיפ יד ןיא שטרוק םעד ןגָארק
 אפור רעד .השעמ עטלַא יד -- ,ןכָארבעג ,טריסקַאל טָאה'מ .ןפלָאהעג טשינ
 ןרָאפעג זיא ץימע .המשנ יד טכיוהעגסיוא ןֹוא קנַארק ןרָאװעג זיא ןײלַא

 ףמַארק רעד טּפַאכעגנָא םיא טָאה גע ןפיוא רָאנ ,רָאטקָאד ַא ןעגנערב
 -יטרַאפ ַא ןעוועג ןיוש רע זיא ,קירעברַאה רעד וצ ןרָאפעגוצ זיאיר זיב ןוא
 טייל-הרבח יד .עקינייז סָאד ןָאטעג טָאה תוומה ךַאלמ רעד ,יװייַאס .רעק
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 ןוא ךיא .רימ ףיוא ןלַאפעג זיא לוע רעד ןוא סנגעוורעטנוא ןבילבעג ןענעז
 זיא'ס ואוו ןוא זיוה וצ זיוה ןופ ןעגנַאגעג ןענייז ,רעמוטש ַא ,דענייא ךָאנ
 ייב ןעמ טניואוו בור'ס לייוו ,ןעמונעגוצ םיא רימ ןבָאה ,ןנימ"רב ַא ןעוועג

 .החּפשמ רעד ןיא עכעלטע ןרָאװעג ןענעז קנַארק ןוא בוטש ןייא זיא זדנוא
 רעייז ןָאט טפרַאדעג טָאה'מ לי ,ןעװעג רבקמ עלַא דלַאב טשינ בָאהיכ
 -להיק ןיא ןגעלעג םיתמ יד ןענעז לייוורעד .םיכירכת ןעיינפיוא ןוא טכער

 ןגָאז טצעזעגקעװַא ךיז ןוא טכיל ןדנוצעגנָא ךיא בָאה טכַאנַאב .לביטש

 זיא'ס .תובקנ ריפ ןוא טײלסנַאמ ףניפ ,ןגעלעג ןענייז םיתמ ןיינ ,םיליהת
 ץלַא ןעמ טוט הפגמ ַא ןיא .ןקעדוצוצ ײז סָאװ טימ ןעװעג טשינ טכער
 ןכַאמ ,ערעלָאכ רעד ןופ ןברַאטש סָאװ יד זַא ,ןסיו טפרָאד ץע .ּפַאליּפַאכ
 בָאה'כ .טכַאל רע זַא טכודעג ךיז טָאה ןַאמרעגנוי ןייא .ןקינ עשילרעטסיוא

 טרעהעגפיא טשינ ט'רע רָאנ ,לדנעב ַא טימ לױמ סָאד ןדנובעגוצ םיא
 עקַאט זיא יז ,ןגירשעג טלָאװ יז יװ טקוקעגסיוא טָאה ענעדיא ַא .ןעלכיימש
 זיא ןנימ-רב ַא ךעלנייוועג .ןירעיירש ַא ,ןייז לחומ ריִמ סע לָאז יז ,ןעוועג
 ריא .םערַאװ ןעמ טביילב ,ערעלָאכ רעד ןופ טברַאטש'מ זַא רָאנ ,טלַאק
 ךיא ּפַאכ ךעלנייוועג .סייה זיא'ר ןוא ,ןרעטש םעד ןטױט ַא יב ןָא טּפַאט
 זַא טגָאזימ .גיוא ןייק ןָאטעגוצ טשינ ךיא בָאה טכַאנ ענעי רָאנ ,למירד ַא
 לאוו ץנַאג ךימ טָאה'ס .ןטײקשירַאנ .תונמחר 'ַאק 'שינ טָאה ןרבק ַא

 ,רעדניק ןופ סעמַאמ ןוא סעטַאט ,ןשטנעמ עגנוי ץלַא .ץרָאה םייב ןטינשעג

 טעּפַאילכעג טָאה ןטיורדניא ז ןרָאי ענעטינשרַאפ ןעמוקעג ייז זיא סָאװרַאפ
 ןיא יװ טצילבעג ןוא טרענודעג טָאה'ס .ןוושח ןעוועג זיא'ס .ןגער סקָאלש ַא
 עכעלטע טיירגעגוצ טַאהעג בָאה'כ .טנייוועגטימ טָאה ןסיורד רעד ,רעמוז ןטימ
 .ןסָאגרַאפ ןרָאװעג ןענעז ייז רָאנ ,םירבק

 ס'רעטסוש ַא ,רָאי ןצעביז ןופ לדיימ ַא ןעועג זיא עטיוט יד ןשיװצ
 .רע טסייה ױזַא ,רעטסוש עּפיל .הלכ ַא ןעוועג ןיוש זיא יז .רעטכָאט ַא
 ,יירד ךָאנ טַאהעג רע טָאה ןהיז .לוויטש יד ןטכיררַאפ םיא ייב רימ געלפ'כ

 ריא ןיא ךיז ןבָאה עמַאמיעטַאט ,הדיחי תב ַא ןעוועג זיא דיומ יד רָאנ

 בָאה'כ ןוא ןלַאפעגקעװַא טַאהעג זיא החּפשמ עצנַאג יד רעבָא ,ונ .טלגיּפשעג
 טגיילעגוצ ךיא בָאה ,תמ'ס ןעמונעגקעװַא בָאה'כ רעדייא .ןעמענוצ טזומעג יז
 טקעדעגוצ יז בָאה'כ .טרירעג טשינ ךיז טָאה'ס .רעכעלזָאנ יד וצ לרעדעפ ַא
 ַא ןיא :קנע ךָאד גָאז'כ רָאנ ,ךעלקעב עטור טַאהעג סָאה יז .קָאז ַא טימ
 סיוא ךימ הנעט ןוא ץיז'כ .םינּפ ןיא רילָאק רעד ןייטש טביילב ערעלָאכ
 זיב וײז סע טמוק סָאװרַאפ ,למיה ןיא עטַאט .םלוע לש ונובר ן'טימ
 גָאז'כ יװ ױזַא .ץנַאט ןכָאנ ןיוש זיא ָאד ןוא ,תחנ עלעּפַאק ַא טבעלרעד'מ
 טזױװס .ךיז טריר דיומ רעד רעביא קַאז רעד זַא רימ ךיז טכוד ,םיליהת

 רעבָא ,רעטייוװ גָאז'כ .טגיילעגנייא ןגיל עטױט ,ךיא טכַארט ,סיוא רימ
 רימ זיא'ס רָאנ ,ןדחּפ ןייק טשינ ןיב'כ זַא ןיוש טהעז ץע .טרָאפ ךיז טריר'ס
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 ורעױבט ַא רעדָא וױמ ַא סע זיא רשפא .םירבא עלַא ןיא טלַאק ןרָאװעג
 טָאה תמ'ס ןוא ּפָארַא לַאפ ַא ןָאטעג קַאז רעד ןיא ,רעדירב עטוג ,םיצולּפ

 סָאד !רעסַאװ !רעסַאװ :טלכרָאכ יז יװ רעה'כ .ּפָאק םעד ןביוהעגרעטנוא
 .רעטרעוו עריא ןעוועג ןענעז

 ןענעז עטיוט .טבעלעג רָאנ טָאה יז זַא ,םלוג ,ךיא ייטשרַאפ טציא
 זיא השעמ-תעשב רָאנ .טעלּפרעניה ןיא ןגעלעג יאדווא זיא יז .קיטשרוד טשינ
 -סױרַא ןיב ןוא דלַאװעג ןעיירש ןבױהעגנָא בָאה'כ זַא ,דחּפ ַאזַא ןלַאפַאב ךימ
 בָאה'כ זַא ױזַא ןפָאלעג ןיב'כ 1 ןפָאלעג טסייה סָאװ .לביטש-להיק ןופ ןסַאלעג
 רעװ רָאנ ,ןשטנעמ ןפורעג בָאה'כ .דנעל-ןוא"קור ןכָארבעג טשינ רעיש
 ױװ טסיג ָאד ןוא טָאטש ןופ טײװ זיא םלוע-תיב'ס 1 ןרעה טנעקעג טָאה
 ןעמוקעג רימ זיאס סָאװ ןוא לארשי עמש ןגירשעג בָאה'כ .סרעבעצ ןופ
 ןּפַאלק ןבױהעגנָא ךיא בָאה ,בושי םוצ טּפעלשרעד םיוק ךיז .ןײרַא ליױמ ןיא
 ןיב'כ טניימעג טָאה'מ .ןענעפע וצ טָאהעג ארומ טָאה'מ רָאג ,ןדָאל יד ןיא

 -לעב ןֹוא םיבצק רַאּפ ַא טּפעלשעגפיונוצ םיוק בָאה'כ .ּפָארַא ןעניז ןופ
 -תיב םוצ רימ טימ קעװַא זיא'מ ןוא ןרעטמַאל ןעמונעג טָאה'מ .ס'הלגע
 סייה ךיא -- יז ןגָאז -- ץעג .רימ טימ ךיז יז ןצייר געו ץ'פיוא .ןימלע
 טָאה ,ייז ןגָאז ,ארומ יד .ןכַאל ריד סיוא טע'מ .ןעמעש ךיז טסגעמ -- ץעג

 -מוא ךיוא ןיילַא ייז זיא'ס .עליואוו רַאפ ךיז ייז ןכַאמ סָאד .ןגיוא עסיורג

 ןענעז רימ .סעשװלַאק עפיט ןרעװ ,טנגער'ס זַא זדנוא ייב .ךעלמייה
 יַאק ישינ זיא גנוליקרַאפ ַא הפגמ ַא ןיא .רעסַאװ ןיא ינק יד זיב ןכָארקעג
 ןיא ןיירַא ןעמוק רימ .דמעה ןזיב טקייועגסיוא ןרָאװעג ןענעז רימ .הלעמ
 ,טנעה עטײרּפשעגסױא טימ ,קַאז ַא ןָא טגיל דיומ יד ןוא לביטש-להיק
 .רָאװ רעד ףיוא טוט ןעוועג יז זיא טציא רָאנ ,טלסיירטימ ,יז טפרַאוװ'מ

 ,םיבצק ןבײלב םיבצק .ןעלדיז רימ ןוא רימ םיוא ןטעּפש ןעמענ יז
 םיא טָאה יז זַא ןוא קַאז ַא טימ טקעדעגוצ ןגעלעג זיא יז זַא יז רעווש'כ
 טָאהיס :ן'הנעט יז רָאנ ,ןצעזפיוא טלָאװעג ךיז טָאה יז תעב ןפרָאװעגּפָארַא
 -- רערעדנַא רעד ,שינעדנעלברַאפ ַא זיא'ס טגָאז רענייא .טכודעג ריד ךיז
 ןופ טכַאמעג טָאה'מ .סָאװ-ךעסייוװ ַא ,ןטָאש ַא ,שינעטכודסיוא ןַא זיא'ס זַא

 -מיהַא חמ רעדעי .ןרעּפמַא טשינ ךיז ןעמ ןָאק גנַאל .ךערָאּפ ןוא שַא רימ
 יד טימ םידי יד ןעמונעגפיונוצ דיומ רעד ייב בָאה'כ .תיב ינב ןייז וצ ןייג
 ,םיליהת ןגָאז טצעזעג יינסנופ ךיז ןוא קַאז ןטימ טקעדעגוצ יז ,םילגר
 טַאהעג בָאה'כ .רימ טצעז ץרַאה'ס .עבט רעד רעביא ןיוש רימ זיא'ס רָאנ
 טשינ ןיוש זיא'ס רעבָא ,קולש רָאּפ ַא ןָאטעג ןוא ןפנָארב לסיב ַא ןייטש
 גיוא ערעדנַא'ס ןוא ל'מליהח ןיא ךיא קוק גיוא ןייא טימ .רעירפ סָאװ סָאד
 ןיוש זיא ,ןעמוק-טנַאה וצ ןָאק ךַאז עשילַאהעג ַאזַא דלַאב יװ .ייז וצ טקוק
 .טכיל יד ןשעלסיוא רָאנ ליװ ןוא ןיירַא טזָאלב טניװ רעד .טלעװ קע

 ןיוש רימ זיא'ס רעבָא ,טיונק ַא ןוא ךעלדנייטשלזיק טַאהעג רימ ייב בָאה'כ
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 רימ זיא ,גָאט ןרעװ לָאז'ס טבעלרעד בָאה'כ זַא .ץרַאה ןפיוא ןצלַאזעגנָא
 וצ טסעומשעגּפָא טַאהעג ן'רימ : ןגָאז וצ ןסעגרַאפ בָאה'כ .ןייטש ַא ּפָארַא
 ןרָאװעג טלָאװ ,טרעהעג סָאד ןטלָאװ עמַאמ-עטַאט ןעוו .גיווש ַא ןכַאמ
 דןעװעטַארּפָא טנָאקעג ךָאנ יז ןעמ טלָאװ רשפא !טסייו רעװ ,הללי ענעי

 .טעּפש-וצ ןעוועג ןיוש זיא טציא רעבָא
 ַא רעביא ןעמ טזָאל יװ רָאנ ,קעװַא טלָאװעג סנגרָאמוצ דלַאב בָאה'כ

 .ףוס ןזיב טּפעלשרעד זיא'ס יװ ןױש בָאה'כ !הפגמ ַא ןטימ ןיא טָאטש

 םעד ןעגנודעג ןוא םיתמ יד טימ ןיילַא ןציז טלָאװעג טשינ ןיוש בָאה'כ
 טרָאפ רעבָא ,ןפָאּפעג טייצ עצנַאג יד זיא רע .רעציזייב ַא רַאפ ןעמוטש
 הרהט עדעי ,ןבָארגעג בָאה'כ סָאװ רבק סעדעי .שינעפעשַאב קידעבעל ַא
 דױמ רעד ןגעװ טכַארטעג רָאנ בָאה'כ .שינעמוקּפָא ןַא ןעוועג ןיוש זיא
 רָאנ יװ ! רעסַאוװ ! רעסַאװ + ןעלכרָאכ טמענ ןוא ףיוא-ץעז ַא ךיז טוט יז יװ
 ןבױהעגנָא בָאה'כ .םולח וצ ןעמוקעג רימ יז זיא ,למירד ַא טּפַאכעג בָאה'כ
 זעטשרע יד טשינ יז זיא רשפא !טסייװ רעוװ .תונויער ײלרעלַא ןטכַארט

 ןעמונעג ןיוש רימ טָאה'ס 1 רבק ןיא רעטעּפש ףיוא םיתמ ךיז ןקעװ רשפא
 גָאט םענעגייא םעד הרובק וצ בייוו ןיימ טכַארבעג בָאה'כ סָאװ ןָאט גנַאב
 .תמ ַא ףיױא ןקוק וצ טַאהעג ארומ ןייק טשינ ךיא בָאה סלָאמַאד זיב
 וצ ָאד ךיא בָאה סָאװ רעבָא ,ןענרעל'ס ןופרעד טסעגרַאפ'מ זַא ,טגָאזימ
 -עג טָאה'מ זַא ןָא סלָאמַאד ןופ רעבָא .ןדמל רעּפַאנק ַא ןיב'כ זןסעגרַאפ
 -םיוא רימ ךיז טָאה'ס .ןקוקקעװַא ןבױהעגנָא ךיא בָאה ,ןטױט ַא טכַארב
 ָאד ןוא .טשינ ןענָאק רָאנ ,ןגָאז סעפע ןליװ .ייז ןעקניוו סעּפע זַא ןזיוועג
 תופשכמ ןביז יװ ױזַא טפייפ ,טניװ רעד טזָאלב ןסיורדניא ןוא רעטניוו זיא
 טימ טלָאװעג טשינ רעמ טָאה רעמוטש רעד .ןעגנַאהעגפױא ךיז ןטלָאװ
 ַא רעביא ךיג יױזַא טשינ טזָאל'מ .ןילַא ןבילבעג ןיב'כ ןוא ןציז רימ

 .רעגעלעג ןפיוא טיירדעג ךיז ןוא ןפָאלשעג טשינ טכענ גונעג ןיב'כ .הסנרּפ
 טשינ ,רעיוא ןיא ץַארק ַא ןָאטעג סעּפע רימ טָאה טכַאנַאב לָאמנײא

 טרעהרעד ןוא טקעוועגרעביא ךיז בָאה'כ .קיניױועניא רָאנ ,ןסיורד ןופ
 טָאה'ס ,דוס ַא טמיורעגנייא יװ סעּפע רימ טָאה יז .ץעג +לוק ס'בייוו ןיימ
 רעבָא .טשיג ןדער ,רעדירב ,עטױט .סָאװ רעדָא ןע'מולח טזומעג רימ ךיז

 ןיא לציק ַא רָאנ ,םירוסי עלַא ןדייל ןָאק'כ .ךַאז עלעדייא ַא זיא רעוא ןַא
 זיא ןסיורדניא .חומ ןבענ ויא רעיוא'ס .תושפנ תנכס רימ ייב זיא רעוא
 בָאה'כ : ךַאז ַא ןלייצרעד ךייא ךיא לעװ ,רעדירב ,טציא .ליטש ןעוועג דָארג
 לסיבַא קַאז ַא ןיא טגײלעגנײרַא בָאה'כ .ןָאטעגנָא ךיז ןוא טכיל ַא ןדנוצעגנָא
 רעד ןטימ ןיא -- ןעגנַאגעגקעװַא ןיב ןוא םיורב ןבַאל ַא ,שובלמ ַא ,שעוו

 בָאה'כ רָאנ ,שדוח ןרָאפ להק ייב ןעמוקעג רימ זיא'ס .טנגעזעגמוא ,טכַאנ
 סעכעבעב יד טוָאלעגרעביא ייז בָאה'כ .טלעג רעייז טלָאװעג טשינ רעמ
 זיא סעּפע רָאנ ,רבק ס'בייוו ן'טימ ןענעגעזעג טפרַאדעג ךיז בָאה'כ .ךיוא
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 .קעװַא ןיב ןוא טזָאלעג ץלַא בָאה'כ .ענטומַאלַאק ןעוועג ןיוש רימ
 1קעװַא ריא טנעז ואוו --
 .געוו רעווָארבמָאד ןטימ ---
 1ןשָארג ַא ןָא --
 .עלעברָאט ַא ןיא לכור רָאּפ ַא טַאהעג בָאה'כ --
 .טגערפעג רעלעג רעד טָאה -- זַאה ,ןקָארשרעד ךיז --
 ..סאמנ ןרָאװעג רימ זיא'ס רָאנ ,רעקידעקערש יַאק 'שינ ןיב'כ --

 טשיג סעּפע ןיוש ךיז טָאה'ס רָאנ ,רחוס ַא ןרעװ ךיא בָאה טלָאװעג
 טימ טיורב ץינעּפ ַא 1 ךיא ףרַאד סָאװ ןוא ,ןײלַא שטנעמ ןייא .ט'רחטמיעג
 .ןלַאפ טשינ ןזָאל ןשטנעמ עטוג .רעסָאװ קנורט ַא

 זטשינ רעמ טפור בייוו'ס ,רעיוא ןטימ זיא סָאװ --
 .עטַאװ טימ טּפָאטשרַאפ רימ ייב זיא רעיוא'ס .טשינ טפור רענייק ---
 זרעיוא'ס ריא טּפָאטשרַאפ סָאװרַאפ --
 ...גנוליקרַאפ ַא רַאפ .ױזַא טָא --

 ליטש יֹוזַא ןעוועג זיא'ס .ןגיוושעג םינצבק יד ןבָאה לייו עגנַאל ַא
 עקירעדינ סָאד יװ ןוא ןוויוא ןיא ןליוק יד ךיז ןריר'ס יװ טרעהעג טָאה'מ זַא
 ןטימ גנוי רעד ןפורעגנָא ךיז טָאה רעטשרע רעד .טצירּפש טכיל-טייצרָאי
 .ּפָאק-רעסַאװ

 .טרָא ןפיוא ךיא ברַאטש ,רימ טימ טפערט סָאד ןעוו --
 .טשינ ןעמ טברַאטש ,ןרָאי טָאה'מ זַא --
 ןפורעגנָא ךיז טָאה -- ז ביױו רעייא ןעוװעג עקַאט סע זיא רשפא --

 ,העצינש רעד
 -קירוצ ןרבק רעד טָאה -- !בר רענילבול רעד ריא טנייז רשפא --

 ,טרעפטנעעג
 רעלעג רעד טָאה -- !ןגָאז סעּפע טלָאװעג ךייא יז טָאה רשפא --

 ,טגערפעג
 ןייק ףיוא ןטיברַאפ טשינ יז בָאה'כ !ןגָאז וצ רימ יז טָאה סָאװ --

 .י+ רערעדנַא
 טָאה'ס .ןעקנַאצ ןביױהעגנָא לָאמ ַא טימ טָאה טכיל-טײצרָאי עניילק סָאד

 ןרָאװעג זיא שרדמ-תיב ןיא .ןעגנַאגעגסױא זיא ןוא לקָאש ַא ןָאטעג ךיז
 םינצבק יד ,סטנערבעגנָא ןוא בלח טימ ןָאטעג קעמש ַא טָאה'ס .ךעלרעטסניפ
 .קנעב יד ףיוא ןגיילסיוא ןעמונעג ךיז טייהרעקידנעגייווש ןוא ךעלעמַאּפ ןבָאה
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 אביזוכ ןוא הדיש

1 
 ןוא ןולעפ ייװצ ךיז ןפערט'ס ואװ דרע רעד ןיא ןליײא ןיינ

 ןוא הדיש רעטומ יד ,ןסעזעג ייז ןענייז לכייט שידרערעטנוא ןַא טלזיריס
 זיב רָאה ,סבעוניּפש ןופ בייל ַא טַאהעג טָאה עמַאמ יד .אביכ לגנוי-רדח ַא
 -רַאפ טָאה אביזוכ .זיומרעדעלפ ַא ןופ לגילפ ,סיפ ענרעניה ,ןעלכענק יד

 טָאה אביזוכ .רענרעה עגעסקַאװ ןוא ןרעיוא עשלזייא גָאלוצ ַא רַאפ טגָאמ
 ןוא סענַאטלָאק ןופ ןטילעג טָאה רע יװ טײצ ַא ןױש .טקנערקעגרעטנוא
 םיא טָאה רעטומ יד .תחדק עטעביז סָאד ןפרָאװעג םיא טָאה'ס .רעביפ
 ,ָארק רעטױר ַא ןופ ךופ ,טױקיסלוװייט ןבעגעגנייא העש עבלַאה עדעי
 םיא ןבענ טרַאּפשעגנָא ךיז טָאה יז .בורג ַא ןופ ןטָאש ,רעּפוק ןופ טפַאז
 טקעלעגסיוא םיא גנוצ רעגנַאל ַא טימ ןוא ןייטשלזיק ןופ עלעשיק ַא ףיוא
 טָאה לָאמַא טימ .ןפַאלש ַא ןופ ףָאלש םעד ןפָאלשעג זיא אביזוכ .לּפָאנ םעד
 .טקעוועגרעביא ךיז רע

 ,ארומ בָאה'כ ,עמַאמ --
 דעלעדניז ,ארומ וטסָאה סָאװ --
 .ןשטנעמ רַאפ ,טכיל רַאפ --

 .ן'אביזוכ ןגיּפשעגּפָא ןוא טלקָאשעגּפָא ךיז טָאה הדיש
 ןופ טיי ,טכיל ןופ טייוו ןענעז רימ 1 סניימ דניק ,וטסדער סָאװ --

 ןַא יװ ליטש ןוא םירצמ ןיא יװ רעטסניפ ,טָאג ןעקנַאד ,זיא ָאד .שטנעמ
 .זלעפ ןלייא ןיינ טימ טצישַאב ןענעז רימ .רעױא

 .ןזלעפ ןכערב ןענעק ןשטנעמ יד ,טגָאזימ --
 -רעביוא רעד ףיוא טרעיינ זיא שטנעמ ןופ חכ רעד ! תוישעמיעבָאב --

 ןופ לרוג רעד .זדנוא רַאפ זיא ףיט יד ,םיכאלמ רַאפ זיא ךיוה יד .ךַאלּפ
 זױל ַא יװ דרע רעד ןופ טוה רעד ףיוא ןזױּפ וצ זיא שטנעמ

 .רימ לייצרעד 1 עמַאמ .ןשטנעמ ןענעז סָאװ --
 ןופ םיוש רעד ,גנופַאשַאב רעד ןופ לַאטּפָא רעד !ןענעז יז סָאװ --

 .טָאג ןופ תועט רעד זיא שטנעמ רעד .ןטָאזעג טרעװ דניז יד ואוו לסעק םעד
 דתועט ַא ןבַאמ ,רעקיטכעמלַא רעד .טָאג ןָאק ױזַא יו --
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 עטסקירעדינ יד ןפַאשַאב טָאה טָאג ןעוו .דוס ַא ,דניק ,דוס ַא זיא'ס --
 תיליל עטנירַאה רעזדנוא וצ טפַאשביל ןייז זיא ,דרע יד ,ןטלעוו עלַא ןופ
 ןגעווטסעדנופ רע טָאה לייוו ַא ףיוא רעבָא .לָאמעלַא יװ רעקרַאטש ןעוועג
 -רַאפ ַא טעמדיוועג ךיז טָאה ןופרעד ןוא קילב םעד טרעקעגּפָא ריא ןופ
 טָאה רע .טסול ,טסימ ,טולב ,שיילפ ןופ שימעג ַא :שטנעמ רעד -- שינעעז
 רעבָא ,ףיקת א יו טדער רע .טיור רע ןיא קיניײװעניא רעבָא ,לטייה סייוו ַא
 םיא טוט ןרָאד ַא .ןכערבעצ םיא ןָאק ןייטש ַא .קירעבַאלש ןוא ךַאװש זיא רע
 טָאה רע .ןריורפעג -- טלעק ןפ ,ןצלָאמשעצ רֶע טרעוו ץיה ןופ .ןכעטשעצ

 -סיוא ןוא ןזָאלבנָא רעהפיוא ןָא ךיז זומ רע ןוא טסורב רעד ןיא קַאזיזָאלב ַא
 ןפרַאװ ךיז רדסכ טוט סָאװ רעדָאי ַא רע טָאה טייז רעקניל רעד ןיא .ןזָאלב
 ןוא עטָאלב ןוא דמָאז ןיא טסקַאװ סָאװ למיש ַאזַא ָאד זיא'ס .ןעלסיירט ןוא

 ּפָא טגנעה שטנעמ רעד .ןעקיימסיוא ןוא ןעגנילש שטנעמ רעד ףרַאד סָאד
 .קיליווזייב ױזַא רע זיא רעבירעד ,ןזירּפַאק טנזיוט ןופ

 זעמַאמ ,ייז ןעוט סָאװ --
 ךיז טימ ןעמונרַאפ ױזַא ןענעז יז רעבָא .סטכעלש טרעיינ ,סטכעלש --

 .ןַארַאפ ןענעז רימ זַא וליפַא ןענעקייל ערעדנַא .ךַאמעג יז ןזָאל זדנוא זַא
 .ךַאלפ רעד ףיוא ןרעּפכורפ זיולב ךיז ןָאק עקידבעל סָאדלַא זַא ןעניימ ייז
 ןבירעצ ףיוא המכח ןענרעל יז .גולק רַאפ ךיז ייז ןטלַאה ,םינָארַאנ עלַא יו

 רעקימיילש ַא ןופ ןעמוק ערעייז ןעקנַאדעג יד .ברַאפ טימ טרימשַאב ץלָאה
 -- לצרעטש ַא יװ ,זדלַאה ןפיוא יז ייב טציז סָאװ לדייש ןרענייב ַא ןיא עּפַאּפ
 ןענָאק ןוא ךַאװש ןענעז סיפ יד .טשינ יז ןבָאה לגילפ ןייק ,ּפָאט ַא ףיוא
 ןעוו .הּפצוח --- סָאמ רעסױרג ַא ןיא יז ןגָאמרַאפ ךַאז ןייא .ןפיול טשינ
 טשינ ןוא דלודעג ליפוזַא טַאהעג טשינ טלָאװ ,רעטרעּפכַאעג רעד ,טָאג
 לבעפ-ןשטנעמ םעד ןופ גנַאל ןיוש טלָאװ ,ןרָאצמירג ןייז טרעגנעלרַאפ
 .רבז ןייק ןבילבעג טשינ

 .ארומ בָאה'כ ,עמַאמ ,ייז רָאפ ארומ בָאה'כ --

 .ןעמוק טשינ ייז ןלעװ רעהַא --
 .ףָאלש ןיא רימ ךיז ןע'מולח יז --
 ךַאלפ רעד ןופ ןעמַאטש יז .ּפָאױרַאנ תומולח ,דניק ,טשינ רעטיצ --

 ,וחובו"והות רעד טשרעה'ס ואוו
2 

 םיא טָאה רעטומ יד .טנייוועצ ךיז אביווכ טָאה ףָאלש ןטימ ןיֹא
 .טקעוועגפיזא

 זעלעדניז ,ריד זיא סָאװ --

 .ארומ בָאה'כ --
 1ארומ רעדיוו ןיוש טסָאה --
 .שטנעמ ַא ט'מולח'עג רימ ךיז טָאה'ס --
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 זדניק ,ןעזעגסיױא רע טָאה יװ --
 ןרָאװעג טשינ רעיש ןיב'כ זַא טלמוטעג ױזַא סָאה רע .קיטכרָאפ --

 וד ןעוו .טדנעלברַאפ ךימ טָאה סָאװ טכיל ַא ןדנוצעגנָא טָאה רע .בױט
 ,קערש ןופ ןברָאטשעג ךיא טלָאװ ,ףיוא טשינ ךימ טסקעװ

 .ךורּפש ַא ןגָאז לע'כ ,טרַאװ --
 ז טלמרומעג טָאה הדיש ןוא

 ,סינעפיס רעד ןופ רַאה
 1 ךַאלט יד טלישרַאפ

 ,טײקליטש ןֹופ רַאה

 :דַארק םעד קיליטרַאפ

 ,העסָאפ ,זדנוא םערישַאב
 ;סָאּפש ןייז ןוא שטנעמ ןופ
 -- רעסרעװ ןופ ןוא סכיל ןופ

 .טָאג רַאה ,זדנוא ץישַאב

 .ןעלמירדנייא ןביוהעגנָא רעדיװ טָאה אביזוכ .ליטש ןעוועג זיא לייװ ַא

 ,דיחי ןב ריא רעביא טלקָאשעג ךיז ,טלטרעצעג ,טגיוועג םיא טָאה הדיש
 טשינ טייצ ַא ןיוש טָאה ,זימרוה ,רעריא ןַאמ רעד .דיל-גיוו ַא טמורבעגוצ
 ןוא םיתח ןופ הבישי רעד ןיא קעװַא טָאהעג זיא רע .םייה רעד ןיא טבעלעג
 ,שינעגייושליטש ןופ דוס םעד ןענרעל ,ףיט ןלייא טנזױט ןעצ ,םיתחת
 ןָאק ,ןייז טשינ לָאז'ס ליטש יװ .תוגרדמ ךס ַא טָאה טייקליטש יד םורָאװ

 רעד ןוא ןרעק ַא טימ טכורפ ָא יװ זיא טייקליטש יד .רעליטש ךָאנ ןייז
 סָאװ הדוקנ ַא ,טייקליטש עטצעל ַא ןַארַאפ .ןרעק ַא ךיוא טָאה ןיילַא ןרעק
 טימ ןָאק'מ זַא קיטכעמ יוזא ןוא טשינּרָאג לטייא זיא יז זַא ןיילק ױזַא זיא
 .םירקיע עלַא ןופ רקיע רעד זיא עלעטניּפ עקיזָאד סָאד .ןטלעוו ןפַאשַאב ריא
 רעװ .תוינוצח ,דיילק ,לָאש ,ןעיילק יװ רעמ טשינ זיא עקירעביא סָאדלַא
 ,חטש ןוא טייצ ןופ טשינ טסייוו טייקליטש ץופ ָאנד יד טכיירגרעד טָאה'ס
 םישעמ ןוא ןליװ .ןטפָאהַאב טרָאד ןענעז הבקנ ןוא רכז .הוואת ןוא טוט ןופ
 ןײלַא טָאג רעבָא ,טָאג יא טייקליטש ןופ תילכת רעד .ךהיונייה ןענעז

 ןיא יװ ןשינעפיט ענייז ןיא טרעדינ רע .ךיז ןיא רעפיט ץלַא טרעטעלק
 .םוהת םענעגייא ןייז קיבײא זיב קיבײא ןופ טשרָאפ רע .םעדָאב ַא ןָא לייה ַא

 יז .ּפָאק םעד טרַאּפשעגנָא ךיוא טָאה הדיש .ןפָאלשעגנייא זיא אביזוכ
 רעסיורג ַא טרעוװ ,סױא-טסקַאװ אביזכ יװ ןוימד ןיא טלָאמעגסױא ךיז טָאה
 ,תיבה תרקע יד ,הדיש ,יז ןוא עטַאט ַא סרעװ ,הנותח טָאה רע .לווייט
 סָאד טזיול יז ןוא הדיש עבַאב יז טפור'מ .ךעלקינייא יד ,רונש יד טנידַאב
 יד ייב סוא-טצינש ,ּפעצ יד ךעלעדיימ יד ייב טכעלפרַאפ ,גרַאװנילק
 .ןפָאלש ייז טגייל ,ןסע ייז טגָארט ,רדח ןיא ייז טריפ ,סעינָאינ יד ךעלגניא
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 ץזיױּפשטנַא ,תופוח עצרַאוװש ןלעטש ,סיוא ךיוא ךעלקינייא יד ןסקַאװ ךָאנרעד
 ,זימרוה ,רעריא ןַאמ רעד ...ןטוטיּפַאל עשיטַאבעלַאב ןֹופ רעטכעט ןוא ןיז
 טלענק ,רעכעטיירק ּפָא-טכערּפש ,תועימק טיג ,םידש יד ייב יבר ַא טרעוו
 טָאה םעלב סָאװ תוללק יד ,לבע גרַאב ןופ החכות יד ךעלטערש טימ

 ןשינעדערוצ יד ,רקשיאיבנ יד ןֹופ ןשינעגָאזסױרָאפ יד ,ןטלעש טלָאװעג
 עטשימעצ יד ,םיליפנ יד ןופ טייקיטסילרעטניה יד ,גנַאלש ס'הוח ןופ

 ןשינרעױּפַאק יד ,לובמה רוד ןופ ךערברַאפ סָאד ,הגלפה רוד ןופ ןכַארּפש
 זימרוה .יתשו ןוא לבזיא ,בָאחַא ןֹוא םעברי ןופ ןטייקלטייא יד ,םודס ןופ

 אבקונד אמוהת ןיא לוטש ַא םיא טיג'מ .םידש יד ייב גינעק רעד טרעװ
 טשינ טָאה רענייק ואוו ,ךַאלפרעביױא רעד ןופ טײװ ליימ טנזיוט ,אבר
 ...ליּפש ןייז ןוא שטנעמ םעד ןופ טרעהעג

 ַא ,טרעהרעד ךיז טָאה שיֹור ַא .טרעטיצעגפיוא הדיש טָאה םיצולּפ
 .סרעמַאה טנזיוט ןופ יו ּפַאלקעג ןוא גנַאלקעג ַא ;שינעקסַארט ַא ,שינרעיוב
 .יירשעג ךעלרעמָאי ַא טזָאלעגסױרַא ,לסיירט ַא ןָאטעג ךיז טָאה אביזוכ

 !עמַאמ --
 -- !טעװעטַאר ,םידש ,דלַאװג זןעמ טפיול ואװ !ןעמ טייג ואוו --

 ,ןיאביזוכ ןָאטעג ּפַאכ ַא טָאה יז .לוק ןעמונַאב ַא טימ ןגירשעג הדיש טָאה

 ַא ןגָארטרעד ךיז טָאה ןטייז עלַא ןופ רעבָא ,ןפיול םיא טימ טוואורּפעג
 -עצ ןענייז רענייטש ,ןטלָאּפשעג ךיז ןבָאה ןולעפ .רעדימרַאה ַא ,ךַאמַארט
 ואוו) ןרעמַאק ערעפיט ןיא ּפָארַא טריפ סָאװ ךָאל עלָאמש סָאד .ןעגנורּפש
 טנגערעג טָאה'ס .טּפָאטשרַאפ ןוא טגיילרַאפ ןרָאװעג זיא (עכייר יד ןעגיואוו'ס
 -- ןוא ןסירעגכרוד ךיז טָאה טכיל ַא .סרעטילּפש ,ןעקנופ ,בױטש טימ
 .היתחת לואש ןיא ןעמָאנ ןייק טשינ טָאה סָאװ סקיאילג ןוא סלערג סעּפע

 הדיש .רעבגע רעקיזיר ַא ןזיװַאב ךיז טָאה'ס ןוא דנעלב ַא ןָאטעג טָאה'ס
 -פיוא ךיוא טָאה יז רעבָא ,טנַאװ רעקידרעביאנגעק רעד וצ ןלַאפעגוצ זיא

 רעדיוװ טָאה'ס .רעקיטש ןסָאילימ-ילימ ףיוא טרעטעמשעצ ןרָאװעג ,ןסירעג
 ךוא קיזיר -- .רעבגע ןַא טרעיובעג ךיוא ָאד טָאה'ס ןוא ןייש ַא טצילבעגפיוא
 -כא ןַא טימ ,ןענַאד ןופ טשינ חכ ַא טימ ,קילױרג ןוא קיפיורש ,דנילב
 ןוא ןביירעצ וצ ץלַא טיירג ,סטכעלש ןוא סטוג ןופ טייז-רענעי ףיוא תוירז
 -עג זיא ןוא ץפיז ַא ןָאטעג טָאה רע .ט'שלח'עג טָאה אביזוכ ...ןלָאמעצ

 סמערָא ס'הדיש ףיוא ןעגנַאהעג ויא רע .טכַאמנָא ןיא טרעווילגרַאּפ ןרָאװ
 ןשיווצ טלַאּפש ַא טקילברעד שינעגנערדַאב ריא ןיא טָאה הדיש .טיוט יװ
 יז .ןגרָאברַאפ טרָאד ךיז טָאה יז ןוא רענייטש עפוק רענעפרָאװעגנָא רעד
 ןעוװעג זיא .ןעזעג טָאה יז סָאװ סָאד ןוא דחּפ טימ לופ טרעיוהעג טָאה

 טלָאמעג זיא'ס-ןעוו ריא ןבָאה'ס סָאװ רעדליב-קערש עלַא ןופ רעקיטכרַאפ
 .תבט תפוקת ןופ טכענ יד ןיא סעבָאב-רעטלע ןוא סעבָאב

 -םיוא ןבָאה רענייטש יד ,יירד ןטצעל ַא ןָאטעג ךיז ןבָאה סרעבגע יד
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 יונעג ,ןשטנעמ ןזיװַאב ךיז ןבָאה ביוטש ןוא ךיור ןיא ןוא ןלַאּפ טרעהעג
 ,קיטיוק .קיסיפיייווצ ,ךיוה :טלָאמעגסיוא יז ןבָאה רעלייצרעד-השעמ יד יװ
 ןגיױא טימ ןוא ןייצ עסייװ ,רע'מינּפ עטרימשרַאפ טימ ,קיקניטש ,קיטיוצ
 -יצָארט יד ,טומכיוה רעד ,תועשר יד יז ןופ ןעקנואועגסױרַא טָאה'ס סָאװ
 ןסַאלעגסױא טכַאלעג ,שלעװרעדיױק ן'סואימ ַא טלירבעג ןבָאה יז .טייק
 .דירפ"ןדָאש ןופ טצנַאטעג .סעּפַאל יד ןרעדנַא םעד רענייא טגנַאלרעד
 ךורעג ןזיולב םעד ןופ סָאװ ,קנַארטעג קיימס ַא טפיוזעג ייז ןבָאה ךָאנרעד
 ןופ ן'אביחכ ןרעטנימּפָא טלָאװעג טָאה יז .קידלביא ןרָאװעג ן'הדיש זיא
 רע ןוא יירשעגייוו ןייז רַאפ טַאהעג ארומ טָאה יז רעבָא טעלּפרעניה םעד
 -עג טציא טָאה יז .ןרעייהעגמוא יד ןופ קילבנָא םייב ןברַאטש טשינ לָאז
 יד ןוא תיליל וצ ,יאדמשַא וצ ,ןטש םוצ ןייז ללפתמ -- ךַאז ןייא ןָאט טנָאק
 ןפורעג יז טָאה -- !ודנוא ףלעה .עדנערג יד ןריפ סָאװ תוחוכ ערעדנַא
 ןיא רָאנ ,תוכז ןיימ ןיא טשינ -- .טקעטשעג טָאה יז ואוו םעלק םעד ןופ
 ענימ ,דגיק טרעטיצעגּפָא ןיימ ןַאמ ןטנרעלעגיליואו ןיימ ןופ תוכז
 הדיש טָאה גנַאל .גנַאל ...עבָאב-עדיז .עמַאמעטַאט ענעמוקעגקעװַא
 -עג רעדיװ טָאה יז ןעװ .ןרערט ןסָאגרַאפ ןוא טפַאשגנע רעד ןיא טינקעג

 סָאד ,ןדנואוושרַאפ טַאהעג ןטלַאטשעג עכעלסעה יד ןענייז ,סעיװ יד טנפע
 -עג ַא יײז ךָאנ ןבילנעג זיא'ט רעבָא ,טליטשעגנייא ךיז טָאה רעדליּפעג
 יװ ךיוה רעד ןיא ןעגנַאהעג טָאה סָאװ טכיל ןוא טסימ ןפיוה ַא ,קנַאטש
 ןטכַאמשרַאפ םעד טקעװעגפיוא הדיש טָאה טציא טשרע .ליורג ליונק ַא
 .ןוז

 ןענעז רימ -- .ןפורעג יז טָאה -- !ךיד קרַאטש ,אביזוכ ,ףיוא-ייטש --
 .הנכס רערעטיב ַא ןיא

 .טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה אביזוכ

 !טכיל ;עמָאמ ,ױא !סָאד זיא סָאװ --
 םיא טָאה הדיש רעבָא ,טליוהעג ןוא טרעטַאלפעג אביזוכ טָאה גנַאל

 רעמ ָאד ןבָאה ןוז"ןוא-עמַאמ .טסיירטעג ,ןעמונעגנייא ,טזדלַאהעג טשוקעג
 -טנָא טחמעג ןבָאה ייז .טסענ רעטרעטשעצ רעד ןיא ןביילב טנָאקעג טשינ
 ףטינשעגּפָא ןרָאװעג זיא ןוימרוה וצ געו רעד !ןיהואוו רעבָא .ןעניר
 ןוז"ןוא-עמַאמ .םותי רעקידעבעל ַא -- אביזוכ ,הנוגע ןַא טציא זיא הדיש
 טרעהעג לָאמַא טָאה הדיש .ךַאלּפ רעד וצ ,ףױרַא ןכירק טזָאלעג ךיז ןבָאה

 ;רעטנורַא טשינ ןָאק'מ בוא זַא ,ןייז רע לָאז טדײשעגּפָא ,ןדייז ריא ןופ
 ערעטצניפ ,םירבק ,ןּפמוז ,ןלייה ןַארַאפ ךיוא ןביוא ןענעז'ס .רעבירַא ןעמ זומ
 טָאה ךַאלפ עצנַאג יד טשינ .תוירבדמ עקידייל ,רעדלעװ עטסיוװ ,ןעלקניװ
 ,םידש ךיוא טרָאד ןבעל'ס .טײקיטפַאהקלַאש ןייז טימ טקעדַאב שטנעמ רעד
 .םיטילּפ יד ,תולג ןיא יײז ןטכַאמש יאדוװַא .תופילק ,תוחור ,ךעלטערש

 טרעהעג ןוחצנ רעטצעל רעד לייוו .טפַאשטכענק רעדייא תולג רעסעב רעבָא
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 ,קידלודעג ןדייל םינוציז עטלגָאװרַאפ ןזומ טלָאמַאד זיב ,שינרעטצניפ רעד
 טלעוו רעד ןופ טכיל סָאד ןעוו ,טסואוועג הדיש טָאה ,ןעמוק טעװ טייצ ַא
 ,ןגיוושרַאפ -- תולוק עלַא ,ןשָאלרַאפ ןרעו ןלעוו ןרעטש עלַא ,ןייגסיוא טעװ
 שינעכעדעג סָאד .סנייא ןייז ןלעװ ןטש ןוא טָאג ,ןטינשרַאפ -- ןכַאלפ עלַא
 ַא ןוא שינעדנעלברַאפ ַא ןביילב טעװ טייקידרעוומוא ןייז ןוא שטנעמ ןופ
 ןיילַא ךיז ןליּפשרַאפ וצ -- ,טלטייבעגסיוא טָאה טָאג סָאװ םולח רעזייב

 ...טכַאג עקיבייא ןייז ןוא
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 שינעמירקכָאנ סָאד

4 
 טנעיילעג .טעניבַאק ןיא ךיז ייב ןסעזעג זיא תילגרמ סירָאב ר"ר

 טימ טלעטשַאב ןעועג ָאד ןענייז טנעו יד .טּפירקסטַאמ ןשטייד ַא ס'נייז
 טרעגלַאועג ךיז ןבָאה עפָאס רעד ףיוא ,ליד ן'פיוא .ןעקלַאב םוצ זיב רעכיב
 ןענַאטשעג ןענייז סרעבױק-ריּפַאּפ ייווצ .ןטרעוונָאק ,ןלַאנרושז ,ןעגנוטייצ
 -וצסױרַא ןטָאברַאפ טָאה תילגרמ ריד סָאװ ,םיבתכ טימ טקַאּפעגנָא-ךיוה
 ענעטיגשעגפיוא-טשינ יד .ןקוקרעביא לָאמַאכָאנ טשינ ייז טעװ רע זיב ןפרַאוו
 עטרעפטנעעג-טשינ יד -- ,עדמערפ ןוא ענעגייא --- ן'די"בתכ יד ,רעכיב
 טלמַאזעג ךיז טָאה'ס .הללק ַא גנוגיואו רעד ןיא ןרָאװעג ןענעז ,ווירב

 ָאד ךיז טָאה'ס .ןבלימ ןכָארקעג יז ףיוא ןענעז'ס .ביוטש רעד ייז ףיוא
 ךא רַאגיצ ןופ ךיור .סקַאװירט ,ברַאפ-קורד ןופ חיר ַא ןגָארטעג קידנעטש
 טימ לופ ןעוועג ןענעז סרעכעבישַא יד .סעלכוט ןוא סקידנסע סעפע ךָאנ
 ר"ד ןופ ךעלציפ ןוא ךעלקערב ײלרעלַא ןוא ׁשַא ןרַאגיצ ךעלטשער
 .רעגנוה ַא טגָאנעג לָאמעלַא םיא טָאה'ס .ןשינעקיװקרעד סע'תילגרמ

 ךיז טָאה רע ןוא עטעיד ַא ףיוא ןטלַאהעג םיא טָאה ,בייוו סָאד ,אדליטַאמ

 .דַאלָאקָאש ,עװלַאכ ,ךעלכיק-רעייא טימ ץרַאה סָאד טּפַאכרעד טייהרעליטש
 לָאז רֶע טגרָאװעג םיא טָאה ַאדליטַאמ .ךיוא לטּפענש ַא ןעמונעג טָאה רע
 ןפיוא ןגעלעג ןענעז ׁשַא ךעלפייה רעבָא ,בוטש ןיא ׁשַא ןייק ןפרַאװנָא טשינ
 .ךיּפעט ןפיוא ,ןלעטָאפ יד ןופ ץכעטעבסיוא ןשיוצ .רעטסנעפ ןופ םיוז

 ןַאדליטַאמ טימ דייררעביא ןַא טַאהעג גָאט ןדעי טָאה תילגרמ ר"ד
 ,רעטסנעפ ןייק ןענעפע טזָאלעג טשינ טָאה רע .רעמיצ סָאד ןעמױר ןגעו
 טשינ ךַאז םוש ןייק טָאה'מ .ןריּפַאּפ יד ןזָאלבעצ טשינ לָאז טניװ רעד
 לָאמנייק טָאה תילגרמ ר"ד רעבָא .גנומיטשוצ ןייז ןָא ןפרַאװסױרַא טרָאטעג
 ןופ ריּפַאּפ לטעלב םעד ףיױא ןָאטעג קוק ַא טָאה רע .טמיטשעגוצ טשיג
 :ט'הנעטיעג ןוא ןעמערב עטכידעג יד רעטניה

 .לסיבַא ךָאנ סע זָאל --
 ַאדליטַאמ טָאה -- זןרעגלַאװמורַא ױזַא סע ךיז סעװ גנַאל יװ --

 זןעמוק טעװ חישמ ויב -- .טגערפעג
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 .שינעפנָאפ ַא טימ טדערעג תילגרמ ר"ד טָאה -- !גנַאל יװ ,ָאי --
 רַאה קנַארק ַא וצרעד טָאה'מ ןוא רָאי קיצכעזיןוארןיינ טלַא זיא'מ זַא
 תילגרמ .רד רעבָא .קנַאב רעגנַאל רעד ןיא ןכַאז ןגײלּפָא טשינ ןעמ ןָאק
 וצ זיא גָאט רעד זַא ןטכילפ ליפ ױזַא ךיז ףױא ןעמונעג טַאהעג טָאה
 ,דנַאלגנע ןופ עשרַאװ ןייק רעהַא םיא וצ ןבירשעג ןבָאה עטרעלעג .ץרוק
 ,דנַאלשטיײיד ןופ וליּפַא ,ץייוש רעד ןופ ,עניטסעלַאּפ ןֹופ ,עקירעמַא ןופ
 ךופ טָאה תילגרמ ר"ד .טקיטלעװעג טָאה ,קַאינַאמ רעד ,רעלטיה ואוו
 ןוא לַאנרושז ןשימעדַאקַא ןַא ןיא עיזנעצער ַא טקורדעג טייצ וצ טייצ

 לָאמַא טַאהעג טָאה רע .קרעװ ערעיײז טקישעגוצ םיא ןבָאה םירבחמ
 טָאה רע ליואו יװ רעבָא ,ןטפירשטייצ עשיפָאזָאליפ עכעלטע טרינָאבַא

 ןיא ןטלַאהעג םיא ןעמ טָאה ,טנעמַאנָאבַא םעד טײנַאב טשינ ןרָאי ןיוש
 -קעלעטניא בור'ס .תובֹוח םיא ייב ןענָאמ ןוא ןבַאגסױא יד ןקיש ןייא
 רע .ןברָאטשעגסױא טַאהעג ןענעז רוד ,סע'תילגרמ ר"ד .,ןייז ןופ ןלַאוט

 עיינ סָאד רעבָא .ןסעגרַאפ יװ טוג ױזַא ןעוועג טייצ ַא ןיוש זיא ןײלַא
 -רעלַא טימ ,ווירב-ביול טימ ןטָאשַאב םיא ,טקעדטנַא רעדיװ םיא טָאה רוד
 ןעוועג שאיימ ךיז טַאהעג ןיוש טָאה רע ןעוו סלָאמַאד דָארג .ןגַארפנָא ייל

 ףיורעד טעברַאעג טָאה רע סָאװ ,סנייז קרעװ-טּפױה סָאד ןבעגוצסױרַא
 יחוצ ןיא ןעמוקסורַא טפרַאדעג טלָאװ סָאװ ןוא רָאי קיצנַאװצ-ןוא-ףניפ
 רע  .רעגעלרַאפ ַא ץייוש רעד ןיא טכוװעגּפָא ךיז טָאה ,רעדנעב עקיד
 ןפיוא ףױרעדַא ןַא קנַארפ טרעדנוה ףניפ ן'תילגרמ ר"ד ןבעגעג וליּפַא טָאה
 .רָארָאנָאה

 טָאה רעקורד רעד ןוא לעוטקַא זיא ןינע רעד זַא ,דניצַא טשרע רעבָא
 זַא ןעזעגמורַא ךיז תילגרמ ריד טָאה ,טּפירקסונַאמ ןפיוא טרַאװעג ןיוש
 זיא'ס .ןכורּפשרעדיװ ,ןטײקכעלטקניּפמֹוא ,ןזיירג טימ טלביווש רוביח סָאד
 טלָאזעג טָאה סָאװ ,ענייז עיפָאזָאלימ עצנַאג יד יצ קפס ַא ןלָאפַאב םיא

 ראי קיצכעזיוא-ןיינ וצ .טרעװ ַא טָאה ,קיזיפַאטעמ וצ גנַאגקירוצ ַא ןייז
 -ץרַאװש ןעמָאנ םעד ןעז וצ טייקיריג עשלעגניי יד טשינ רעמ ןעמ טָאה
 םענעטלַאהעגסױא ןייק טימ ןעמוקסיורַא טשינ ןָאק רע בוא  .סייוו-ףיוא
 טַאהעג טינ גנַאל ױזַא ןיוש ךיז טָאה רע .ןגייווש וצ רעכיילג זיא ,םעטסיס
 ַא יװ ןעמונעגפיוא יז טָאה רע זַא .טעברַא רעקיזָאד רעד וצ טרירעגוצ
 .רעדמערפ

 -טיירב ,קיסקואוטיילק -- רענעגױבעגנָא ןַא ןסעזעג זיא תילגרמ ר"ד
 ,םיוש ַא יװ לדייש ןרעביא ןזָאלבעגפיוא רָאה עסייוו ּפָאק ַא טימ ,קיצײלּפ

 יד ןרעכױר ןופ טנױרבעגוצ ןוא טקנעזעגּפָא ןסנָאװ עױרג רָאּפ ַא טימ
 -בַאלש ןעגנַאהעגּפָארַא ןבָאה ןקַאב יד .לטשער ןטצעל םעד זיב ןרַאגיצ
 ןשיװצ ןופ .ףיױרַא טצרַאשרַאפ ךיז טָאה לדרעב"ץמק עיורג סָאד .קיר
 -עגסױרַא ןבָאה סעברָאט ענעסקַאװַאב-ךָאמ יד ןוא ךעלטשרעב-ןעמערב יד
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 לופ ,עשירעפיטש-בלַאה ,עקידנרעױב-בלַאה .ןגיוא עצרַאװש רָאּפ ַא טקוק

 דַאטַאק ן'תילגרמ ריד ןסקַאװעג ןענעז'ס .ךעלעקנערּפש עקידנרָאה טימ
 .עיצַארעּפָא ןַא ןייגכרוד טזומעג רעטעּפש רעדָא רעירפ טָאה רע ןוא ןטקַאר
 -סױרַא ןבָאה ןרעיוא יד ןופ .עלעדרעב ַא טצָארּפשעג טָאה זָאנ רעד ףיוא
 -רעד םיא ןגרָאמירפ ןדעי טָאה ַאדליטַאמ .רָאה ךעלטניב טצרַאטשעג

 ,ךיש-קעטש ןוא קָאריזױוה ַא ןעמ טגָארט םייה רעד ןיא ךיז ייב זַא ,טנָאמ
 םעד ןיא ןיירַא ןענַאטשעגפױא זיא רע יװ דלַאב זיא תילגרמ רייז רעבָא
 ןפייטש םעד ןיא ,ךעלעמוג יד טימ ןטעלוויטש יד ןיא ,גּוצנָא ןצרַאװש
 ךיז טָאה לטסעװ ןפױא .סּפינש םענעדייז-ץרַאװש םעד טימ רענלָאק

 -עג טשינ טָאה תילגרמ ר"ד .רעגייז-עלעביצ ַא ןופ טייק ַא טלבמָאבעג
 טײהרעליטש טָאה רע .בייװ סָאד טשינ ,םירױטקָאד יד טשינ טכרָאה
 ,טרעכױרעג ךס ַא ,ליּפ יד ןפרָאװעגקעװַא ,ןעניצידעמ יד ןסָאגעגסױא
 טציא טָאה רע .ןטייקסיז ןוא ןטייקטעפ ײלרעלַא ךיז ןיא ןסעגעגניירַא

 ,טּפַאנשעג ,טכרָאנשעג ,טמורבעג טָאה רע .טמירקעג ךיז ןוא טנעיילעג
 טסע'מ תעב יװ ענױזַא ןשינעקורמ טזָאלעגסױרַא ,לדרעב סָאד טּפוצעג
 ןייק טשינ טָאה'ס רָאנ ,טוג זיא'ס זַא טכירעג ךיז טָאה'מ סָאװ לכאמ ַא
 ,םעט

 -- .ןײלַא ךיז וצ ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה -- !סעצנַאמש ,סעקבַאב --
 .הרּפכ ַא ףיוא גיוט'ס

 ,סַאפ ַא יװ קיד ןוא ןיילק .ַאדליטַאמ ןזיװַאב ךיז טָאה ריט רעד ייב
 עטיירדעצ יד ןזיוועג ןבָאה סָאװ ןלַאדנַאס ןיא ,ענַאמיק רענעדייז ַא ןיא
 ַא ריא ףױא טָאה תילגרמ ר"ד סָאװ לָאמ סעדעי .סיפ יד ןופ רעגניפ
 -- וַאדליטַאמ זיא סָאד .טפעלּפעג ןרָאװעג יינסנופ רע זיא ,ןָאטעג קוק

 -רַאפ סָאד ךיז רע טָאה ריא ןיא זימענ תאזה .ט'שודיח'עג ךיז רע טָאה
 יז וןַאמ ַא יב ןעמונעגוצ יז ,קירוצ רָאי קיסיירד ןוא ייווצ טימ טביל
 ןךיױב ַא ןעמוקַאב טָאה יז .רענעזָאלבעגנָא ןוא רענעלק ץלַא ןרָאװעג זיא
 זיא ּפָאק רעד ןוא ןדנואװשרַאפ יװ זיא ןדלַאה רעד  .ליבסנַאמ ַא יװ

 -שטַאלּפעגוצ ַא טימ ,קיקע-ריפ ,סיורג -- ןעלסקַא עטיירב יד ףיוא ןסעזעג
 ַא .סּפָאמ ַא ייב יװ ,ןקַאבניק עקידנצרַאטשסױַא ,ןּפיל עבָארג ,זָאנ רעט
 .םעתב םוצ זיב טשינ רעיש .זיול ןעגנָאהעגכָאנ טָאה ןיקילּפָאט רעגנַאל
 ןצרַאטש סָאװ רָאה יד וצ ךעלנע ,רוזירפ רעטריקַאלבּפָא רעד רעטנוא ןופ
 .ךילּפ רעשרעבייוו ַא טסייוועג ךיז טָאה ,עפָאס רענעכָארבעצ ַא ןופ סױרַא
 ,טלָאגעג ןריושעג טָאה יז .דרָאב ַא ןסקַאװ ןעמטעג ריא טָאה וצרעד
 םינּפ סָאד .רעטכידעג ןרָאװעג ןופרעד זיא סקואוונָא רעד רַאנ ,טנערבעג

 עקיבעטש רָאּפ ַא טַאהעג טָאה לצרָאװ רעדעי ןוא ןעלצרָאװ טימ לופ זיא

 ,.אצמנב טשינרָאג ןענעז סָאװ ענױזַא ןרילָאק ןופ ןוא עלעג ,עסייוו ,רָאה
 ךופ .טנַאװ ַא ןופ קניט יװ ןשטיינק יד ןופ טליישעג ךיז טָאה שור רעד
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 -סנַאמ ַא טקוקעגסױרָא טָאה ,ךעלרעדָא עטיור טימ לופ ,ןגיוא עבירט יד

 ןדײר ס'רעױהנעּפָאש טקנעדעג טָאה תילגרמ ריד ןרָאצמירג רעשליב

 טרעװ .דניק ַא ןופ טעטילַאטנעמ יד ןוא ןעזסיוא םעד טָאה יורפ יד זַא
 תילגרמ ריד .. .ליבסנַאמ ַא ןֹופ קילבנָא םעד יז טגירק -- ףייר קיטסייג יז
 .ץכעלייורעטניה ןופ ריא וצ טדערעג טָאה

 זַאה ,וטסליוו סָאװ --

 !טקניטש'ס .רעטצנעפ ַא ןפע --
 ייס יוװ ייס טקניטשיס --
 .ןרעב ןיא טרָאד ןטרַאװ ייז ?טּפירקסונַאמ םעד טימ זיא סָאװ --
 ,ןטרַאװ ייז ןלָאז --
 !גָאט ןדעי טשינ ךיז ןפערט ןטייהנגעלעג ענױזַא זַאה ,גנַאל יװ --
 ךיז טָאה רע .ןעפ יד טגײלעגקעװַא קיטכעדַאב טָאה תילגרמ ר"ד

 .ךיור ליונק ַא ריא ףיוא ןזָאלבעגסױא ,ןַאדליטַאמ וצ טרעקעגמוא בלַאה
 טָאה סָאװ ,רַאגיצ לציּפ ַא ןגיּפשעגסיױא ןוא יצ ןטצעל ַא ןָאטעג טָאה רע
 .ןעקנופ טימ טצירּפשעג

 .קנַארפ טרעדנוה ףניפ יד ןקישקירוצ ל'כיא ,ַאדליטַאמ --
 ,ץבעליוורעטניה ףיוא ןקור ןעמונעג ךיז טָאה ַאדליטַאמ
 זםיאנוש עניימ ,עגושמ טסזיב זַאה --
 רימ טלעפעג סָאװ קרעוװ ַא ןבעגסורַא טשינ ןָאק'כ .טשינ גיוט'ס --

 ,ךערָאּפ-ןוא-שַא רימ ןופ ןכַאמ ןלעו ערעדנַא זַא ,אלימ ...טשינ ןיילַא

 זַא ,שינעדערנייא יד ןבָאה זומ ןיילַא ךיא רעבָא .טיירג ךיא ןיב ףיורעד
 -- טוג זיא'ס

 .קרעװ לַאינעג ַא זיא'ס זַא ןגירשעג ןרָאי עלַא יד טסָאה --
 בָאה'כ .לַאינעג זיא'ס זַא ןטלַאהעג טשינ ןוא ןגירשעג טשינ בָאה'כ --

 ,טניימ'מ זַא :ןגָאז ןעמ טגעלפ זדנוא ייב רעבָא ,סעּפע וצ גיוט'ס זַא טניימעג
 ...ךיז ןעמ טרַאנ

 .רַאגיצ םעיינ ַא טלבַארגעגסױדַא טָאה תילגרמ ר"ד ןוא
 ףור ַא ַאדליטַאמ טָאה -- ! ןקישקירוצ טשינ טלעג ןייק ייז ל'כיא --

 :ןָאטעג
 זרעטלע רעד ףיוא בנג ַא ןרעװ לָאז'כ טסליװ ,עשזיסָאװ --
 טסָאה .קרעװ טסעב ןייד זיאט .טּפירקסונַאמ םעד ײז קיש --

 טשינ טסנָאק ןילַא וד .ןץתעגושמ ײלרעלַא ּפָאק ןיא ןעמונעגנירַא ריד
 ,טפוש רעד ןייז

 זוד זטפוש רעד ןייז ןָאק רעװ --
 ךוב ַא רָאי סעדעי סיױװַא ןביג עטרעלעג ןטײלַאב ...ךיא .ָאי --

 ףיוא ןוה ַא יװ ךיד טסשטעווק ןוא רעצכעביירש ענייד ףיוא טטציז וד ןוא
 בָאה ךיא ..,.עילַאק טסכַאמ וד זיב גנַאל ױזַא ךיד טסלבירג וד ..,רעייא
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 -עצ ךיז ַאדליטַאמ טָאה -- !ןבעגעגסיוא סע בָאה'כ ,טלעג'ס טשינ רעמ
 זטרָאװ סעדעי טסזיול ןוא וטסציז סָאװ -- .לוק שליבסנַאמ ַא טימ ןגירש

 ץלַא ןעקשטַאּפ טסעו וד רעקינייװ סָאװ !ןקעלק ןוא ןקעמ יד רָאנ עז
 ...לטבו רבע טסזיב זַא ןטכַארט וצ ןָא בױה ךיא .ןיז טעװ רעסעב

 -..רשפא ...רשפא --
 !טלעג סָאד טשינ רעמ בָאה'כ --
 ןעמונעג תילגרמ ריד ראה -- !טכער ןייז ןיוש טעיס ,ונ ,ונ ,ונ --

 ךיז טָאה רע יװ געס ןיוש  .ךיז וצ בלַאה ןַאדליטַאמ וצ בלַאה ןעפנָאפ

 רַאפ ןקָארשעג ךיז טָאה רע רעבָא ,סולשַאב םעד ןגָאוצנָא ריא טיירגעג
 יד .ןעמוקעגרעביא עטסגרע סָאד טַאהעג רע זיא טציא .לַאדנַאקס ַא
 הרירב ןיאב .ןצַארקפיונוצ זיא'ס יװ ןיוש רע טעװ קנַארפ טרעדנוה ףניפ

 יישז םיא טעװ רעשטיביירט סירָאמ .עסַאקירַאּפש ַא ןיא ןגרָאב רע ןַאק
 ,רע טָאה -- טייקכעלברעטשמוא רענעפורעג ױזַא רעד ךייש סָאװ .. .ןריר
 ןיא ןרָאי עטצעל יד טָאה רע .טשופרַאפ יוו"ייס ןיוש יז ,תילגרמ סירָאב

 סָאד טירטּפ'עג ,ןטייקינילק ףיוא טלצנערטעצ ךיז עשרַאװ ןיא ןוא ןילרעב
 עשיטסינויצ ,ןעגנוטייצ-גָאט ןיא ןעלקיטרַא ,ןטַארעפער ףיוא עיגרענע לסיב

 -עגּפָא טרעװ קרעװ סָאד ןעוו ןעועג ןיוש טלָאװ סָאװ ןוא ,ונ .תופיסַא

 ןוא ַאָאניּפש ןופ ןטײצ יד ?סע ןבױל ןרָאסעּפָארּפ עכעלטע ןוא טקורד
 רעמ טשינ טציא זיא עיפָאזָאליפ עצנַאג יד .רעבירַא ןענעז ץטינבייל
 שיטקַאפ טָאה םוי דיוייד .סעיװליא עכעלשטנעמ ןופ עטכישעג ַא יװ
 ךוא טעליוקעג יז טָאה רע .ּפַאלק ןטצעל םעד עיפָאזָאליּפ רעד ןָאטעג

 םיא זיא'ס רעבָא ,ןייז םיתמ היחמ טװאורּפעג יז טָאה טנַאק .ןבָארגַאב
 -רעדיװ ,חיפס זיא ,רעטעּפש ןעמוקעג זיא'ס סָאװ סָאד .ןטָארעג טשינ
 רעגניפ עלעג"קַאבַאט יד טימ ןכוז ןעמונעג טָאה תילגרמ ר"ד ...סקואו
 .ןרעכיור וצ גנַאלרַאפ רעקרַאטש ַא טּפַאכעגנָא םיא טָאה'ס .עלעבעווש ַא

 ,טייז רעד ןָא ןָאטעג קילב ַא טָאה רע
 זַאה ָאד ךָאנ טסזיב --
 םעד ןקישקעװַא ןגרָאמ לעוו'כ זַא ןסיװ יז ןוא .ָאד ןיכיכ ,ָאי --

 .טשינ טסליװ וד יצ טסליװ וד יצ ,טּפירקסונַאמ
 .טסימ ןיא ןפרַאװנײרַא טנײה ךָאנ םיא ל'כיא זעה ,ףיקת ַא --
 ףױא ןָאט רימ ןלָאז סָאװ .חרת רעטלַא וד !ןפרַאװ טשינ טסעװ --

 1 רעזייה יד ןיא ןייג ז רעטלע רעד
 .לברָאכ ַא ןוא ךַאל ַא ןָאטעג טָאה תילגרמ ריד
 יװ !ןבעל רימ ןלעװ גנַאל יװ .טציא ןיש זיא רעטלע יד --

 דחלשותמ
 .ןברַאטש וצ העדב טשינ ךָאנ בָאה ךיא --
 טשינ ךיד שימ .ריט יד ךַאמרַאפ .ורוצ ךימ זָאל ...ונ ,וג ,וג --
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 ךיז בלַאה ,טרעזייבעג ךיז בלַאה תילגרמ ריד טָאה --- !םיקסִע עניימ ןיא

 .ץעז ַא טימ ריט יד טּפַאלקרַאפ ַאדליטַאמ יװ טרעהעג טָאה רע .ןטעבעג
 םעד ןגױצעגנײרַא ףיט ,טרעכױררַאפ ,ךעלעבעוש יד ןענופעג טָאה רע
 םיא ןענעז ייז ןוא ןצַאז יירד ךָאנ טנעיילעגרעביא טָאה רע .ךיור ןרעטיב
 ןעװ .טנעקרעד טינ ןצנַאגניא רע טָאה ץַאז ןטצעל םעד .ןלעפעג טשינ
 רע טלָאװ ,טפירשטנַאה ןייז זיאס זַא ,טסואוועג טינ טלָאװ תילגרמ ריד
 ןעגנולקעג טָאה'ס .ןבירשעגניירַא סָאד טָאה רעדמערפ ַא זַא ,טניימעג
 טָאהס .ןטלַאהעגסױא טשינ זיא ױביץַאז רעד וליפַא .ןשָארדעגסױא
 זיא תילגרמ ר"ד .לטיּפַאק םעד טימ גנַאהנעמַאװצ ןייק טַאהעג טשינ
 טָאה רע ...וסָאװ רעדָא קוביד ַא .ליומ ןפָא ןַא טימ ןציז ןבילבעג
 טשינ ליומ ןרַאפ רָאג רָאט'מ סָאװ תמא ןַא ףיוא יװ ּפָאק ןטימ טלקָאשעגוצ
 ינב המהמ רתויו :תלהוק ןיא קוסּפ םעד טנָאמרעד ךיז טָאה רֶע .ןעגנערב
 וצ ,סע טסייה ,סלָאמַאד ןיוש טָאה'מ .ץק ןיא הברה םירפס תושע רהזה
 טקנעדעג טָאה רע .טמורבעג ךיז וצ תילגרמ ר"ד טָאה -- טלטניטעג ליפ
 .קנַאש'רעכיב רעד ןיא ןייטש טָאה רע סָאװ קַאינָאק שַאלּפ רעד ןָא
 םא -- .טסַאפעגּפָא ךיז ייב רע טָאה -- עלעזעלג ַא ןעמענ רָאג לעיכ --
 ...קיי אל ליאוי אל

2 
 ךיז ייב טנָאקעג טשינ טָאה תילגרמ ריד ןוא רעבירַא ןענעז געט

 םעד ןיא טנעײלעגנײרַא טָאה רע רעמ סָאװ .ןָאט וצ סָאװ ןסילשַאב
 -עגכרוד ךיז ןבָאה'ס .ןרָאװעג רע זיא רעטריוורַאפ ץלַא ,טּפירקסונַאמ

 יַאק ַא זיא עיצקורטסנָאק עצנַאג יד רעבָא .ןעקנַאדעג עכעלפערט ןפרָאװ
 טוװאורּפעג טָאה רע .ףוס ןזיב בױהנָא ןופ םָאל ןוא םורק ,עקידרעױּפ
 טלָאװמ .טּפעלקעג טשינ ךיז ןבָאה ןצַאוּפָא ענעבילבעג יד רָאנ ,ןקעמ

 ר"ד ,ענייז רַאפ טשינ ןיוש זיא'ס רעבָא ,ןעיוברעביא ץלַא טפרַאדעג
 ,טצירּפש ןעּפ יד .טנעה יד םיא ןרעטיצ סנטצעל .תוחוכ ,סע'תילגרמ
 -ָאטרָא סױרַא ןעמוק'ס .רעטרעו ,ןבַאטשכוב רע טלעפרַאפ ןביירש םייב
 טּפַאכ לָאמליײט .ךיוא שטייד ןְסעגרַאפ ,םינּפַא ,טָאה רע .ןזיירג עשיפַארג
 רע טָאה וצרעד .ןעמָאידיא עשידיא טימ ךיז טצונַאב רע זַא ,ךיז רע

 .ןייא רע טלמירד ,ןָאט סעּפע ךיז טצעז רע רָאנ יװ זַא ,עבט ַא ןעמוקַאב
 .ףרַאש שילרעטסיוא םיא זיא חומ רעד ןוא ןעיהעש ךַאװ רע טגיל טכַאנ ייב
 ,ןליּפש-רעטרעװ עשימָאק ףיונוצ טכעלפ ,ןטַארעּפער ןוימד ןיא טלַאה רע
 ייב רעבָא :ךואב רָאסעּפָארּפ .רעשיפ אנוק ,טדנואוו טיִמ טריזימעלָאּפ

 רעד .ּפָארַא ךיז ןזָאל ןעלסקַא יד .טײקטַאמ ַא ךיילג םיא טלַאפַאב גָאט

 רע .ץייווש רעד ןיא ייס ,עשרַאװ ןיא ייס ֹויא רע .ןייא ךיז טגיוב ּפָאק
 ,הריד ַא ןָא ,קירעגנוה זיא רע .גינעפ ַא ןָא ץעגרע ןקעטש ןבילבעג זיא
 רעװ'כ ,טכערעג זיא ַאדליטַאמ ,ָאי ...דנַאל ןופ ןקישסױרַא םיא ליוו'מ
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 ןריהעג יד .טדערעג ךיז וצ תילגרמ ריד טָאה -- לינעס עלעּפַאק ַא

 ךעלדער יד .עילַאק טרעװ יז ןוא ןישַאמ ַא עקַאס ,סױא טזייו ,ןענעז
 ןענעז ןטטילַאירעטַאמ יד זַא ,ןייז טלָאמעג וליּפַא ךָאנ ןָאק'ס ...ןּפירקס

 ואוו טלעוו ַא ןיא -- .הבשחמ עקיצָארט ַא ןפָאלעגכרוד םיא זיא -- טכערעג
 .י.איבג רע'תמא רעד ןייז ךַאברעייפ לָאמַא ןָאק ,רעױּפַאק זיא ץלַא

 -עג ךיז טָאה'ס .גנוציז ַא ףױא קעװַא תילגרמ ר"ד זיא טנוװָא ןיא
 ןרָאי טימ טָאה'מ סָאװ ץידעּפָאלקיצנע רעשיאערבעה ַא ןגעו טלדנַאה
 -צנַאק זיא רעלטיה זַא ,טציא .ןילרעב ןיא ןבעגסױרַא ןביױהעגנָא קירוצ
 תמא רעד .עשרַאװ ןייק עיצקַאדער יד ןגָארטעגרעבירַא ןעמ טָאה ,רעל
 יד ָאד ןענעז'ס טשינ .עיזַאטנַאפ ַא זיא ןעגנומענרעטנוא עצנַאג יד זַא ,זיא
 יד שיאערבעה ףיױא וליפַא טלעפ'ס .ןטפערק עקיטיונ יד טשינ ,ןדנָאפ

 טשינ ליושמ רעבָא .עידעּפָאלקיצנע רענרעדָאמ ַא רַאפ עיגָאלָאנימרעט
 וצ-טגָאז סָאװ טָאנעצעמ ַא טכוזעגסיוא ךיז טָאה'ס .ןַאלּפ םעד ןבעגפיוא

 הנ .םינצבק עכעלטע ןירעד ךיז ןרעמַאלק לייוורעד .טלעג ןגײלוצנײרַא
 עצנַאג יד -- .ךיז וצ טדערעג תילגרמ ר"ד טָאה -- יירערָאנש ץלַא זיא'ס

 ...עקשוּפ עסיורג ןייא זיא רוטלוק

 ריד .ריבג םעד יב עקַאט םוקנעמַאוצ םעד ןפורעגפיונוצ טָאה'מ
 -עג ַא ןיא ןרָאפעגּפױרַא זיא רֶע .יסקַאט ַא ןיא ןרָאפעגוצ זיא תילגרמ
 סירָאמ ,ריבג רעד .ןָא ןביוא טצעזעגקעווַא םיא טָאה'מ ,עדניװ רעטצינש
 ןוא ּפָאק ןטַאלג ַא ,לכייב קיציּפש ַא טימ לשטנעמ ןיילק ַא ,רעשטיביירט
 ןוא זיר ַא בײװ ַא רַאפ טלעטשעגרָאפ םיא טָאה ,ךעלעקעב עטױר טימ
 תילגרמ ר"ד .ןטלָאקעד עפיט ןוא רָאה עטברַאפעג-ןיטַאלּפ טימ רעטכעט
 טָאה'מ .שילױּפ םענעכָארבעג ַא ןיא יז טימ טקידנעטשרַאפ ךיז טָאה
 תילגרמ ר"ד .רעקיל ,ךעלכיק .סטכַאמעגנייא טימ ייט ןגָארטעגוצ םיא
 ןבָאה ןסעטָאקילעד עלַא יד רעבָא לָאמטכַאנ ךָאנ ןטלַאהעג ןיוש טָאה
 טרעכיורעג ,ןעקנורטעג ,ןסעגעג טָאה רע .טיטעּפַא ןַא םיא ןיא טקעוורעד
 -עווש לפיוו טימ ןרעלקפיוא טוואורּפעג .ןרַאגיציַאנַאװַאה סטאנעצעמ םעד

 -קיצנע יד ןבעגוצסױרַא רעטייוו ,ןלױּפ ןיא ,ָאד ןדנוברַאפ זיא'ס ןטייקיר
 :ןָאטעג גָאז ַא טָאה רע .עידעּפָאל

 -סעטכרעב ןיא ןציז ןביילב טשינ רעלטיה טעװ ,ןעמעלַא ץוחַא --

 יייךױא רעהַא ןעמוק ט'רע .ןדָאג

 .ןפורעג ריבג רעד טָאה -- !גנוצ יד ּפָא ךייא טסייב ,רָאטקָאד --

 ...טכערעג זיא רעלגנעּפש .דרָאמטסבלעז טײגַאב עּפָאריײא --

 -רעביא ךיוא ןרעלטיה ן'רימ ןוא ןע'נמה טבעלעגרעביא ן'רימ --
 !ןבעל
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 זיא סָאװ ףױא רעבָא ,ןוחטב ףיוא ץלַא ןעיוב ןדיי ...!יאוולה --
 עגילק .עידעּפָאלקיצנע יד ןבעגסױרַא רימָאל ,ונ !ןוחטב רעד טיובעג
 ...ןפרעד טשינ ןברַאטש רעדניק

 -שטייד ערעדנַא ,ןושל-עמַאמ טדערעג ןבָאה עטלמַאזרַאפ יד ןופ לייט

 טָאה ןלירב עטמערעג-דלָאג טימ ןוא לדרעב סייוװ ַא טימ רענייא .שירעמ
 טָאה'ס .ךַארּפשסױא רעשיידרפס רעד ןיא ןוא שיאערבעה ףיוא ט'נשרד'עג
 ועזעגסיוא טָאה רע .טילּפ ַא ,ןילרעב ןופ רַאסעּפָארּפ ַא ןענופעג ָאד ךיז

 עלַא ןופ רעפייטש ןטלַאהעג ךיז ,לקָאנָאמ ַא ךרוד טקוקעג ,רעקנוי ַא יװ
 ןייז ןיא טָאה רענעי .טנגעגַאב זיא'ס ןעװ טָאה תילגרמ ריד סָאװ ןסײרּפ
 תילגרמ ר"ד .ןדוי טסָא יד ןגעװ ךעלטרעװכעטש ןפרָאװעגנײרַא עדעד
 ענייז .תונובשח ענייז טַאהעג ָאד טָאה רעדעי .רעיױא ןַא טגױנעגָא טָאה
 ,סעטָאלז רָאּפ יד ךָאנ ייס טגָאיעג ךיז טָאה ןעמ .ןזירּפַאק ענייז ,סעיציבמַא

 ןגָאלשעגרָאפ טָאה טַאנעצעמ רעד .טגָאזעגסניײטשימ דובכ לסיב ןכָאנ ייס
 ףיוא ןפור עידעּפָאלקיצנע יד לָאזמ רָאנ רעקינײװ טשינ ןוא רעמ טשינ
 טלָאװעג רע טָאה ייברעד .עידעּפָאלקיצנע רעשטיביירט יד :ןעמָאנ ןייז
 ,ןטסָאק יד ןופ לייט עקיטשינ ַא ןבעגירעייטשדוצ

 ,טלמרומעג ךיז וצ תילגרמ ר"ד טָאה -- !ןבָארקימ ,ןבָארקימ --
 ַא ץלַא סע טרעױד ןרעיוד .טסייג ךעלעּפָארט ,עירעטַאמ ךעלעציּפ --

 .טייּפ ןיא טייטש'ס יװ עקַאט ,טונימ

 .רעטיב זיא ,סיוא-טלעפ'ס ןוא טלעג"הריד ןלָאצ ףרַאדימ זַא רעבָא ,ונ
 םעד ןפַאשַאב ןבָאה סָאװ תוחוכ יד ,טרָאּפשעג סשינ ייז ןבָאה םירוסי ןייק

 ןעמונעג טָאה רעשטיביירט סירָאמ ןוא טעּפש ןרָאװעג זיא'ס ...שטנעמ
 -עג ךיז טָאה'מ .הפיסא עיינ ַא ןפורוצפיונוצ ןסָאלשַאב טָאה'מ .ןצינעג
 .טעלסַארב ןרעוש םעד טימ טנַאה יד עטסָאבעלַאב רעד טשוקעג ,טנגעז

 ןעיצפיונוצ טוואורּפעג טָאה תילגרמ ר"ד ןוא לופ ןרָאװעג זיא עדניוו יד
 טָאה שזורטס רעד .טכַאמרַאפ ןעוװעג ןיוש זיא רעױט סָאד .ךיוב םעד
 טלעטשעגקעווַא ךיז טָאה תילגרמ ר"ד .טליבעג טָאה טנוה ַא .טעקורמעג
 .יסקַאט ןייק ייברַאפ טשינ זיא'ס רעבָא ,יסקַאט ַא ףיוא ןטרַאװ ןסיורד ןיא
 .קידלודעגמוא ןרָאװעג זיא ןילרעב ןופ רָאסעּפָארּפ רעד

 ...!טדַאטש עשיטַאיזַא ענייא טזיא ואשרַאװ סַאד --

 .ןרָאפעגקעװַא זיא ןוא יסקַאט ַא ןעמוקַאב ןגעווטסעד ןופ טָאה רענעי
 -טכַאנ ַא ןכוז קעװַא זיא רע זיב טרַאװעג גנַאל ױזַא טָאה תילגרמ ר"ד

 טינרָאג םעמכ טָאה רע .רעוש ןעוװעג םיא זיא ןגָאמ ןיא ,ײװמַארט
 טרַאשעג ןוא ןעגנַאגעג זיא רע .סַאג רענעטכױלַאב-טכעלש רעד ןיא ןעזעג
 רע זַא ,ןזיוועגסיוא םיא ךיז טָאה לייװ ַא .רעדנילב ַא יװ ןקעטש ןטימ
 לעטש ַא ךיז רַאוטָארט רעד טָאה ךָאנרעד .ּפָארַא גרַאב ךיז טשטילג
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 -רַאפ ַא ןלעטשּפָא טװאורּפעג טָאה תילגרמ ריד  .עפושמיקיטייז ןָאטעג
 ַאדליטַאמ .טרעפטנעעג טשינ טָאה רענעי רעבָא ,ןגערפ םיא ןוא רעייגייב
 ךיז וצ תילגרמ ר"ד טָאה -- !עיצרָאּפ ענעי ןעגנַאלרעד ןיױש רימ טעװ
 .ירפ ןפָאלש ןייג לָאז'כ ןקידערּפ ןייא ןיא טלַאה יז -- .טדערעג

 יז טָאה ןרָאי עקילָאמַא .ןַאדליטַאמ ןופ ןטכַארט ןעמונעג טָאה רע
 -טריוו יד ןיז ןיא טַאהעג טָאה יז .םיגינע ענייז ןיא טשימעג טשינ ךיז
 -לַארענימ ןעקנורטעג טָאה יז ואו רעטרעירוק יד ,רעדיילק יד ,טּפַאש
 רעבָא ,עיפָאזָאליפ ןגעוו ריא טימ ןסעומש ןוזאורפ טגעלפ רע .ןרעסַאװ
 ואוו ןעגנולדנַאהּפָא ןזיוועג ריא טָאה רע .טרעהעגסיוא טשינ םיא טָאה יז
 .טנעיילעגרעביא טשינ וליּפַא טָאה יז רעבָא ןעמָאנ ןייז טנָאמרעד טָאה'מ
 .עלעוטקעלעטניא סָאדלַא ןופ טכייוועג טָאה יז

 זיא ,עיציבמַא יד ןרױלרַאפ טָאה ,תילגרמ ריד ,רע ןעוו ,טציא דָארג
 .זעיירעביירש עקילָאמַא ענייז ןענעייל ןעמונעג ךיז ,זעיציבמַא ןרָאװעג יז
 ,רָאסעּפָארּפ םיא טפור ,םיא יז טמיר ,טפַאשלעזעג ריא טימ טמוק רע ןעוו

 םיא טמעשרַאפ יז .עיפָאזָאליפ ןייז ןייטשרַאפ וצ ןבעג וליפַא טוואורּפ
 -רעד .טּפַאשיירטעג רענעבירטעגרעביא ריא טימ ןוא ץנַארָאנגיא ריא טימ
 קַאילָאּפ רעד ,ונ ...הלגע-לעב ַא יװ םייה רעד ןיא םיא יז טלדיז ייב

 ףיז ַא ןיא ,זיא רעטלע יד -- שטשָאדַאר עינ שטשָארַאטס :טכערעג זיא
 ...טנגוי רעד ףיוא רוטַאקירַאק ַא

 רע  .סייהַא ןרָאפעג ;ײװמַארט ַא ןיא ןגיטשעגנייא זיא תילגרמ ריד
 זיא רע .רעױט סָאד טנפעעג טָאה שזורטס רעד זיב טרַאװעג גנַאל טָאה
 .ןעורּטָא טלעטשעג ךיז ,טעּפָאסעג רעווש ,פערט ערעטצניפ יד טימ ףױרַא
 ַא טרעּפיהעגרעביא לָאמ ֹוצ לָאמ ןופ ןֹוא ךיג טצעזעג טָאה ץרַאה סָאד
 רע יװ רעגײטש ַא .אזַא שינעיצ ַא ןגױצעג טָאה ינק יד ןיא .לּפעלק
 ךרָאנשעג םעד טרעהעג טָאה רע .גרַאב ַא ףיוא טרעטעלקעגפױרַא טלָאװ
 -עגּפָא ןוא עלײשטַאפ ַא ןעמונעגסױרַא טָאה רע  .זָאנ רענעגייא רעד ןופ
 ןסָאלשעגּפיוא ,לסילש ַא טַאהעג טָאה רע .ןרעטש ןופ סייוש םעד טשיװ
 -ליטַאמ ןקעוואוצפיוא טינ רעגניפ ןציּפש יד ףיוא ןעגנַאגעג זיא ,ריט יד
 .סעקטַאג יד ןיא ןבילבעג ,ןָאטעגסױא ךיז רע טָאה בוטש-לטימ ןיא .ןַאד
 -טסורב ַא !רעּפרעק רעטזױלבטנַא רעד ןגָאלשעגּפָא ךיז טָאה לגיּפש ןיא
 דוצ ,ךיוב רעקידנצרַאטשעגסױרַא ןַא ,רָאה עסייוװ טימ ןסקָאװַאב ןטסַאק
 .רעגניפ עבָארג יד ןיא לגעניעבַאב טימ ןוא ,סעילוג טימ םיפ עצרוק
 .טרעלקעג תילגרמ ר"ד סָאה ,טעקַאנ טשינ טייג ןעמ סָאװ סנ ַא ךָאנ זיא'ס
 זיא רע ...סנעיּפָאס ָאמָאה רעד יװ סואימ ױזַא טשינ זיא היח םוש ןייק
 -צניפ רעבלַאה רעד ןיא ןעזרעד טָאה רע רעבָא ,רעמיצ-ףָאלש ןיא ןײרַא
 ןעמונעגנָא םיא טָאה דחּפ ַא .קידיל זיא טעב סַאדליטַאמ זַא ,שינרעט
 .ערטקעלע יד ןדנוצעגנָא טָאה רע ןוא
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 ןָאטעג גערפ ַא תילגרמ ריד טָאה --  ןיזמוא ןַא רַאפ סָאד זיא סָאװ --
 ןפרָאװעגסױרַא ךיז טָאה יז זַא :ןלַאפַאב םיא זיא דשח ַא .לוק ןפױא

 לָאמַא טימ .רָאדירָאק ןיא טרעקעגמוא ךיז טָאה רע .רעטצנעפ ןכרוד
 טרָאד יז טוט סָאװ .קיטכיל זיא טעניבַאק ןיא זַא ןלַאפעגפיוא םיא זיא
 ןַא ןעורעד ,ריט יד טרַאּפשעגּפױא ןעגנַאגעגוצ זיא רע !טעּפש ױַא
 -ביירש םייב עקידנּפָאלש ַא ןסעזעג זיא ַאדליטַאמ .דליב שילרעטסיוא

 ןגעלעג זיא ריא רַאפ .ךיש-קעטש ןוא קָארפָאלש ,סע'תילגרמ ,ןייז ןיא שיט

 ַא טנעלעגנָא ךיז טָאה רעכעבישַא ןפיוא .טּפירקסונַאמ רעד טנפעעצ
 ַא ןענַאטשעג זיא ןריּפַאּפ יד ןשיװצ .רַאגיצ רעטרעכיורעגסא-בלַאה
 ּפָאק םעד טרַאּפשעגנָא טָאה ַאדליטַאמ .עלעזעלג ַא ןוא קַאינָאק שַאלּפ
 ןעמוקעגרָאפ טשינ לָאמנײק ךָאנ םיא זיא עריא דרָאב יד .ןעלנָא ןפיוא
 טלָאװ יז יו רעגייטש ַא ,טציא יװ טכידעג ךעלמייהמוא ןוא גנַאל ױזַא

 ןפ קעװַא ןעװעג זיא רע סָאװ העש רָאּפ יד ןיא ןסקאוועצ טַאהעג ךיז
 טָאה ַאדליטַאמ .עלָאג טעמכ טקוקעגסיוא טָאה ןברַאש רעד .םייה רעד

 ןעמערב עטכידעג יד ןגױצרַאפ יז טָאה ףָאלש ןיא .רעװש טעּפָארכעג
 ןיא רָאה ךעלטניב טימ ,עטלדרעבַאב ַא טצרַאטשעגסױרַא טָאה זָאנ יד ןוא
 ןרָאװעג רעגייטש ןקיד'תודוס ַא סעּפע ףיוא זיא ַאדליטַאמ .רעבעלזָאנ יד
 ןעזעג סָאװ רָאנ טשרע טָאה רע סָאװ טלַאטשעג רעד וצ ,םיא וצ ךעלנע
 :לטרעוו ןשידיי םעד ןַא טנָאמרעד ךיז טָאה תילגרמ ר"ד .לגיּפש ןיא

 עכײלג ןגירק יז זיב ,ןשיק ןייא ףױא גנַאל ױזַא ןעגיל בייוו ןוא ןַאמ
 זיא'ס .טדערעג ךיז וצ תילגרמ ר"ד טָאה ,סָאד יװ רעמ זיא'ס ןייג .פעק
 ןריטימיא סָאװ ןשינעפעשַאב ענעי ןופ יוװ --- שינעמירקכָאנ שיגָאלָאיב ַא
 רענייז לבָאנש רעד סָאװ לגױפ רעד יװ :רעצכעטיירק ןוא רעמייב יד

 -טלַא רעד ןופ קעװצ רעד זיא סָאװ רעבָא .ענַאנַאב ַא וצ ךעלנע זיא
 זןימ םעד ןפלעה סָאד ןָאק סָאװ טימ !שינעּפלַאמכָאנ רעשרעבייוו

 ,טָאה יז .תונמחר ַא ייס ,רעטכעלעג ַא ייס ןעמונעגנָא םיא טָאה'ס
 טגידרַאפ טָאה סנייז קרעװ סָאד זַא ,ןגייצרעביא ךיז טלָאװעג ,סיוא טעז
 סעּפע טרעוהעג טָאה סעיוװ עטשטעווקעגוצ יד ףיוא .ןקורדּפָא סע לָאז'מ
 סָאװ טייקיד'מילבה לבה ןוא טײקטרַאנעגּפָא יד -- גנושױטנַא יװ סנױזַא
 :ןקעו ןעמונעג יז טָאה רע ....ןטױט ַא ןופ הרוצ רעד ףיוא לָאמַא טבעווש

 ..+!ַאדליטַאמ ...!ַאדליטַאמ --

 .טלעטשעגפיוא ךיז ,טקעוועגרעביא ךיז ,לּפַאצ ַא ןָאטעג טָאה ַאדליטַאמ

 -רעד ,עקידנגיווש ןרעדנַא ןגעק רענייא ןענַאטשעג ןענייז בייוו ןוא ןַאמ
 ריד .טייקשימייה ןבעל ַא ךָאנ טמוק סָאװ טייקדמערפ רעד טימ ,עטניוטש
 טשינ טָאה רע רעבָא ,ריא ףיוא ןרעזײבנָא טלָאװעג ךיז טָאה תילגרמ
 .קנַאדעג ןיא טרעפטנערַאפ יז רע טָאה ,דלוש ריא טשינ זיא'ס .טנָאקעג
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 גָאז ַא טָאה רע .טייקכעלבייו ןופ עידַאטס עטצעל יד ,םינּפַא ,זיא סָאד
 ז ןָאטעג

 ! רַאנ וד .טעּפש זיא'ס ,ןפָאלש יג ,ט --
 ןפיא רעגניפ ַא טימ ןזיװעגנָא ,טלקָאשעגּפָא ךיז טָאה ַאדליטַאמ

 .טּפירקסונַאמ
 +..!קרעװ לַאינעג ַא ...!קרעװ םיורג ַא זיא'ס --



 הארנ וניאו האור רעד

 סנייא לטיּפַאק

 רעד ףיוא ּפָארַא"רעדינ ,ערה"רצי רעד ךיא סָאד ,טגָאזעג טרעוו'ס
 .גרטקמ ןיב ןוא למיה ןיא ףיוא ךיא יג ךָאנרעד {דניז וצ ןָא"דער ןוא דרע
 יד ןקידניז םעד ביג סָאװ ,רעקינעי רעד ךוא ןיב ךיא זַא ,זיא תמא רעד
 טשרמולכ לָאז'ס ,לציּפש ַא טימ לָאמעלַא סָאד וט ךיא רעבָא ,ץימש עטשרע
 טשינ ךיז ןלָאז םיעשוּפ ערעדנַא יד זַא יױװַא ,עבטח ךרד ַא יװ ןעזסיױא
 .תיתחתילואש ןיא ןעקניז רעטייוו רָאנ ,רסומ ןייק ןעמענּפָארַא

 ,השעמ ַא ןלייצרעד טשרעביל ךייא ךימָאל רָאנ

 ןעוועג זיא סָאװ ,ןַאמ ַא טנױאוועג טָאה לָאּפמַארּפ לטעטש םעד ןיא
 ןתנ יר ןפורעג םיא טָאה'מ .ץכעריפ טיירב ןוא תודיגנ ןייז טימ טנַאקַאב
 רע ןוא ָאפעזוי-ילק זופ טמַאטשעג רע טָאה ןײלַא תמחמ .רעווָאפעזװי
 ןתנ יר ןיוש זיא ,ןָא ךיז טביוה השעמ יד ןעוו .םעדייא ןַא ןרָאװעג ָאד זיא
 ןעוועג זיא רע .רעבירַא לצימש ַא טימ רשפא ןוא ,רעקיצכעז ַא ןעוועג
 יװ ,ךױב ןסױרג ַא טַאהעג טָאה ןוא ,רעקינייב-טיירב ַא ,רעקירעדינ ַא
 -עג זיא יז ןוא עלעקנוט ַא טַאהעג רע טָאה דרָאב ַא .םיריבג ךעלנייוועג
 לצרָאװ ַא ןוא ָאד לצרָאװ ַא ,ךעלטניב ענלצנייא ןיא ןוא ץרוק ןסקָאװ
 ןעמערב .ןייװ יװ טור ,ןקַאב עטעפ טקוקעגסױרַא ןבָאה ןשיװצ ןוא ,טרָאד
 -רעפַא יז רעטניה ןופ ןבָאה סע ןוא ,עטכידעג ;עסיורג טַאהעג רע טָאה
 ןעוועג קסוע ןרָאי עלַא טָאה דיא רעד .ךעלעגייא עקיטסול רָאּפ ַא טקוקעג
 ףןסעגַעג טָאה רע :ונײהד ,םכיתושפנ תא םתרמשו ןופ הוצמ רעד ןיא
 ביס םיא טָאה ןסײבנָא ףיוא .ןייגליואוו טזָאלעג ךיז ןוא ןעקנורטעג
 -וצ טָאה רע ןוא ,סעקנישזָאר טימ ןקַאבעג סיורב ,ןוה עטלַאק ןבעגעג
 ענעטָארבעג טַאהעג ביל טָאה רע .ץירּפ השעמ ,דעמ לועלג ַא ןעקנורטעג
 טשימעג ןכוקנַאפ ַא ,ץלימ רעטקַאהעג טימ טליפעגסיוא עלעגעמ ,ךעלעבייט

 טָאה'מ .זייּפש עטוג ערעדנַא ךָאנ ןוא ,ךיוי טימ ןשקָאל-רעייא ,רעבעל טימ
 גָאט ןדעי םיא טיג ,לרעמעט עזיור ,בייוו ןייז סָאד ,לטעטש ןיא טגָאזעג
 טנלָאשט ַא םיא יז טלעטש ,ןָא םיא טקעמש'ס ןעװ זַא ןוא ,לגוק-ןשקָאל
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 טשינ ךױא טָאה ןיילַא השא יד זַא זיא תמא רעד .ךָאװטימ ןטימ ןיא
 טלעג ץייק ,טַאהעג טשינ יז ןבָאה רעדניק ןייק .רעיוא ןרעטניה טגיילעג
 זַא ןטלַאהעג ,םינּפַא ןבָאה בייװיןואןַאמ ןוא ,טלעפעגסיוא טשינ טָאה
 ,רעווש ןוא טעפ ןרָאװעג עדייב ןענעז יז ,רוציקב .לבה טשינ זיא ןעייק
 ןיא ןרָאל יד ןכַאמרַאפ טזָאלעג יז ןבָאה ,סעמערַאװ ךָאנ ,גָאט ןטימ ןיא
 רעד ןטימ ןיא יװ ןקעדרעביא יד רעטנוא טכרָאנשעג ןוא בוטשיףָאלש
 ױזַא זיא טכַאנ יד ןוא ,ירפ וצ טלַאפ טנװָא רעד ןעוו ,רעטניװ .טכַאנ
 ייז ,ונייהד .תוצח טכירעגּפָא בייוו-ןוא-ןַאמ ןבָאה ,תולג עשידיא'ס יװ גנַאל
 םימ רעטימעג יד טקיװקרעד ןוא רעגעלעג ןופ ןענַאטשעגפױא ןענעז
 קולש ַא טימ ןעקנורטרַאפ ןוא ץכַאמעגנייא ּפַאק ַא ,לרעבעל ַא ,לקיפוּפ ַא

 יד ןיא טרעקעגמוא ךיז יז ןבָאה ךָאנרעד .סַאװק-לּפע רעדָא ,טשרָאב
 ...ץירג רעקידנגרָאמ רעד ןופ טמולחעג ןוא ,ןטעב-למיה

 ןייז טימ ךיז טָאה רע רעבָא ,רחוס"האובת ַא ןעועג זיא ןתנ יר
 ,ןילַא ךיז ןופ יװ ןעגנַאגעג ןענייז םיקסע יד .ןבעגעגּפָא קיניוו רחסמ
 ַא ןעװעג זיא ,רעװש ןופ ט'נשריעג טָאה רע סָאװ זה םעד רעטניה

 ןענַאטשעג ךיוא ןענעז סע .ןריט ענעבמעד ייװצ טימ רעלכייּפש רעסיורג
 םורַא רעפרעד יד ןיא .ךעלדייב ןוא סעטָאש ,ןרעמַאק ײלרעלַא ףיוה ןיא
 האובת רעיײז טפוקרַאפ ןבָאה סָאװ ,םירעױּפ עטלַא ךס ַא ןעװעג ןענעז
 ןטָאבעגנָא ןבָאה םירחוס ערעדנַא ןעוו וליּפַא .ןע'נתנ 'ר רָאנ סקַאלפ ןוא
 ןע'נתנ 'ר זיולב טיורטעג ןבָאה יז לייוו ,ןרעה טלָאװעג טשינ יז ןבָאה ,רעמ
 רע טָאה ,םינמוזמ גונעג טַאהַעג טָאה רע תמחמ .טייקכעלרע ןיז ןוא
 וליפַא לָאמַא ןוא טנעה עקידייל טימ םענייק טקישעגקירוצ טשינ לָאמנייק

 ןבָאה םירעיוּפ עטבערגרָאפ יד .רָאיײַא"רעביא ףיוא ףױרעדַא ןַא ןבעגעג
 דלַאװ ןופ ץלָאה טסיזמוא טכַארבעג םיא ןוא טנידעגּפָא ןעינתנ 'ר רַאפרעד

 .ךעלערעב ןוא ןעמָאװש ןבילקעגנָא םיא רַאפ ןבָאה רעבייו ערעייז ןוא

 ץוטעג גנוטכַא טָאה ,הנמלַא ןַא גנוי ןרָאװעג זיא סָאװ ,טסניד עטלַא ןַא
 -קרַאמ ןיא ץוחַא .רחסמ ןיא ןפלָאהעג וליפַא ןוא טפַאשטריװ רעד ףיוא
 .רעסַאװ טלַאק ןיא טנַאה ןייק ןוטעג טשינ ךָאװ עצנַאג ַא ןתנ 'ר טָאה גָאט

 וצ ןוא םישובלמ ענייש ענייז ןיא ןָאטוצנָא ךיז טַאהעג ביל טָאה רע
 ןיא סעב ַא ןלעטשסיוװַא טזָאלעג רע טָאה רעמוז .תֹוישעמ ןלייצרעד
 לָאמָא רעדָא ,טלמירדעג טרָאד טָאה רע ןוא ,רעמױב יד ןשיוצ ףיוה
 שדוק-ןושל טימ) .לכיב-השעמ ַא ןיא יצ ,שמוח-שטייט ןיא טקוקעגנײרַא

 ןרעה ןעגנַאגעג ןרעג רע זיא תבש .(הוושב הווש ןעוועג טשינ רע זיא
 -רַאפ ײלרעלַא טַאהעג טָאה רע .חרוא ןַא ןעמונעג לָאמַא ןוא דיגמ ַא
 ,ביױװ ןייז ןעװ ןגינעגרַאג טַאהעג ,ליפשייב םוצ ,טָאה רע .רעצכעלעוו
 יז ןוא .סיפ יד ןופ ןליוז יד ןיא טלציקעג םיא טָאה ,לרעמעט עזיור
 טָאה רע .טלָאװרַאפ םיא ךיז טָאה סע רָאנ ןעװ ,וט סָאד םיא טגעלפ
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 רע זַא ,טגָאזעג ןבָאה רעגניצ עזייב ןוא ץחרמ ןגייא ןַא ףיוה ןיא טַאהעג
 -סױרַא רע טגעלפ וציטכַאנרַאפ .בייװ ןטימ ןעמַאוצ ןטרָאד ךיז טדָאב
 טקיטשעגסיוא ,קָארּפָאלש םענעדייז ַא ןיא זיוה ןייז ןופ קינַאג ןפיוא ןעמוק
 -רַאפ טָאה ןוא ,ןדלָארט טימ ךיש-קעטש ןיא ,רעטעלב ןוא ןעמולב טימ

 ןענעז סָאװ ,טייל יד .ּפָאק םענעניטשרוב ַא טימ קעביצ-עקלול ַא טרעכיור
 ןדעי טָאה רע ןוא ףלעה טָאג טגָאזעג םיא ןבָאה .,ןעגנַאגעגיײברַאפ
 ,לדיימ ַא טלעטשעגּפָא סָאג ןיא רע טָאה לָאמוצ .טרעפטנעעגּפָא ךעלטניירפ

 .לטרעווכיילג ַא טגָאזעגכָאנ ריא ןוא ץנעי ןוא סָאד ןגעװ טגערפעגסיוא יז
 יד ןשיװצ קנַאב רעד ףױא ןצעזקעװַא ךיז רע טגעלפ קרּפ ןכָאנ תבש
 ײרעלטָאמ רעד וצ ןרעהוצ ךיז ,ךעלרעק רעדָא ,ךעלסינ ןקָאנק ,רעבייוו
 ,לידבהל ,ןוא םיחלג ,םיצירּפ יד טימ ןשינעגעגַאב ענייז ןגעוו ןלייצרעד ןוא

 ,תועיסנ עטייוו עכעלטע טכַאמעג טַאהעג ןרָאי עגנוי יד ןיא טָאה רע .םינבר
 .גיצנַאד ןייק ןוא דָארב ,עקָארק ןייק

 סָאד יװ ,ןע'נתנ 'ר ןיא ןטָארעג טעמכ ןעוװעג זיא לרעמעט עזיור

 ןשיק ןייא ףױא גנַאל יװַא ןפָאלש בייװ ןוא ןַאמ :טגָאז טרָאװכירּפמש
 טימ ,עקיבײל ַא ,עניילק ַא ןעועג זיא יז ...פעק עכיילג ןגירק יז זיב

 ןוא רעטלע רעד ףױא ךיא לופ ןוא טור ןבילבעג ןענייז סָאװ ,ןקַאב
 בוט'םוי ןוא תבש .דייר סָאמ ןיינ טַאהעג טָאה סָאװ ,לכליימ ןיילק ַא טימ
 ןקָארב טנעקעג טָאה יז לייוו ,לוש-רעבייוו ןיא ןירעגרָאזריפ ַא ןעוועג יז זיא
 רעד ןיא רעדָא ,רודיס ןיא ןרעטעלב ןוא ןשימ וצ ואוו טסואוועג ןוא ירבע
 -רעטנוא ןַא ןעמונעגנָא ,ןיירַא לוש ןיא הלכ ַא טריפעג טּפָא טָאה יז ,הניחת
 ףיוא ןעמענפיונוצ ןעגנַאגעגמוא לָאמוצ זיא ןוא ,טּפַאשרעטַאװק ַא ,ץכעריפ

 ,עט'תידיגנ ןעוועג זיא יז ליואווביוא .הלכ רעמערָא ןַא רַאפ רעייטשסיוא ןַא
 ןיא קנילפ רעייז ןעועג זיא ןוא עקנַארק םעקנַאב טלעטשעג יז טָאה
 ןיא קידוועגױט ןעוועג ךיוא זיא יז .שטעּפיּפ םעד ןוה ַא יב ןסײרסױרַא
 ןצוט ןוא גנוריצ ךס ַא סנגייא ריא טַאהעג טָאה יז .ןעיינסיוא ןוא ןקירטש
 -מעד ןיא ןטלַאהעג ץלַא סָאד טָאה יז .סעבוש ןוא סעציּפוי ,רעדיילק טימ

 טָאה יז תמחמ .םיבנג ןוא ןלומ ןופ ןטיהעגּפָא ןייז לָאז סע ,ןטרעפוק עגעב
 ןוא ןגרָאמ-טוג םעד ןגָארטעגנגעקַא ריא ןעמ טָאה ,טייל וצ טגיוטעג ךיז
 זיא יז רָאנ ואוו ןוא ,םָארק ןיא ,הווקמ ןיא ,עקטַאי ןיא דובכ ןוטעגנָא ריא

 ןייק טַאהעג טשינ טָאה יז סָאװ ןעוועג זיא גרָאז עקיצנייא ריא ,ןעמוקעג
 טַאהעג ןוא ,הקדצ הטורּפ ַא ןבעגעג רַאפרעד יז טָאה הנ .רעדניק
 ןגָאז ריא ךָאנ לָאז רע ,רענרעל ַא ,דיא ןעמורפ ַא ןעגנודעגּפָא סנטיצַאב
 סָאד טפַאשרַאפ ריא טָאה ןגינעגרַאפ סורג .רָאי טרעדנוה רעביא שידק
 ןגיל טַאהעג טָאה יז .רָאי וצ רָאי ןופ טרָאּפשעגפָא טָאה יז סָאװ ,לּפינק
 יז טָאה יז ןוא ,ךעלדנער טימ עלעברָאט ַא שינעטלעהַאב ַא ןיא ץעגרע
 טלעג סָאד טעװ יז ןעוו טסואוועג טשינ טָאה יז ליואווביוא ,טלייצעג טפָא
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 .טפַאשרַאפ ןתנ 'ר ריא טָאה ,טכיורבעג טָאה יז סָאװ ץלַא לייוו ,ןבעגסיוא
 טשינ טכַאמעג ךיז טָאה רע רעבָא ,דוס ריא ןופ טסואוועג טָאה ןתנ 'ר
 טָאה רע ןוא ,וקתמי םיבונג םימ זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה רע םורָאװ ,קידנסיו
 .ןעמוקַאב ליואוו ריא לָאז טייקלטייא יד טזָאלעג

 ייווצ לטיּפַאק
 זיא ןוא טפַאלשרַאפ ןרָאװעג טסניד עטלַא יד זיא גָאט ַא םענייא ןיא

 ןופרעד טַאהעג ןבָאה בייוו ןייז ןוא ןתנ 'ר .ןברַאטשעג ךָאנרעד גנַאל טשינ
 ריא וצ ןרָאװעג טניואוועגוצ יז ןענייז .סנטשרע ,םורָאװ ,שפנ-תמגע סיורג
 ןעוועג יז זיא ,סנטייווצ .הבורק עכעלבייל ַא יװ זיוה ןיא ןעוועג זיא יז ןוא
 וצ ןעװעג גנירג טשינ זיא'ס ןֹוא ,עיירטעג ַא ,עקיסיילפ ַא ,עכעלרע ןַא
 ןבָאה לרעמעט עזיור ןוא ןתנ 'ר .טרָא ריא ףיוא ערעדנַא ןַא ןעניפעג
 טגָאזעג טָאה שידק ןטשרע םעד ןוא ,רבק ריא ףיוא ןרערט טימ ןסָאגעג
 יד ךָאנ דלַאב זַא ,טגָאזעגוצ טָאה רע .תיבה-לעב ריא ,ןתנ 'ר ריא ךָאנ
 ץָאל ןוא רעצירקיהבצמ םוצ װענָאי ןייק ןרָאפרעבירַא רע טעװ םישולש
 טָאה ,טגָאזעג תמא םעד .טנידרַאפ טָאה יז יװ ,הבצמ ַא ריא רַאפ ןלעטש
 טלמַאזעגנָא טַאהעג טָאה השא יד .טױט ריא וצ טגיילעגוצ טשינ ןתנ יר
 ,ןבעגעגסיוא סָאװ-קיניײװ תוריכש ריא ןופ טָאה יז לייוו ,ץנימ לסיב שּפיה ַא
 טשינ טָאה יז םורָאװ ,םיתב"ילעב עריא טזָאלעגרעביא ץלַא טָאה יז ןוא

 .םיבורק ןייק טָאהעג
 ערעדנַא ןַא ןכוז ןעמונעג לרעמעט עזר טָאה היוול רעד ךָאנ דלַאב

 רעלַאטמַארפ יד .ןכיילג סרענעי ןעניפעג טנַאקעג טשינ טַאה יז רָאנ ,טסניד
 ,יז יװ ןעלגערּפ ןוא ןכָאק טנָאקעג טשינ ןבָאה ,ליופ ןעוועג ןענייז ןדיומ
 ףיוא טנָאקעג קיניוװ ךיז טָאה'מ ןוא ,טַאהעג ןרעג טָאה ,לרעמעט עזיור
 ,תונוגע ,תונמלא ,תושורג ײלרעלַא ןגָאלשעגנָא ריא טָאה'מ .ןזָאלרַאפ יז

 טָאה לרעמעט עזיור סָאװ ,תולעמ יד טַאהעג טשינ טָאה יז ןופ רענייק רָאנ
 ןגערפסיוא ןעמונעג יז טָאה ,טסניד ַא טכַארבעג ריא טָאה'מ ןעוו .טגנַאלרַאפ
 םינימ ײלרעלַא טקַאב'מ ,טשרָאב ןייא טרעיז'מ ,שיפ טכָאק'מ יװ יז
 טשרָאב רעדָא ךלימ ןעוװ טוט'מ סָאװ ןוא ,ךעלכיק-רעייא ,ןדָאלפ ,לדורטש
 ןעוו ,טעפ וצ זיא ךיוי ַא ןעוו ,טרָאה וצ זיא ןוה ַא ןעװ ,ןענורעג טרעוװ
 וצ רעדָא רעטיש וצ זיא ץירג ַא ןעװ ,טנערבעגנָא טרעװ טנלָאשט ַא
 טלמוטעצ ױזַא ןופרעד זיא דיומ יד .תֹוישקיץָאלק ערעדנַא ךָאנ ןוא ,טכידעג
 ַא קעװַא זיא יז ןוא ,ןעמונעגּפָא ריא טָאה ןושל סָאד זַא ,ןרָאװעג

 לרעמעט עזיור עטלכעקעגסיוא יד ןוא ןכָאװ רעבירַא ןענעז ױזַא .עטמעשרַאפ
 טָאה יז ןוא .טפַאשטריװ רעד טימ ןעמענרַאפ ךיז ןײלַא טזמעג טָאה
 -וצ סָאד יװ טײצלָאמ ַא ןסע וצ רעגנירג זיא'ס זַא ,ךעלעּפנײשַאב ןעזעג

 ,ןטיירגוצ
 ןוא ןתנ 'ר יװ ןעװצ טנָאקעג טשינ ,רבד-לעב רעד ,ךיא בָאה ,ונ
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 -- טסניד ַא טקישעגוצ ייז ןוא ,טרעגנוהרַאפ ךעבענ ןרעװ השא ןייז
 ,אלמו אלפה

 וליפא טייצ ַא טָאה יז ןוא שטשָאמַאז ןופ טמַאטשעג טָאה טסניד יד
 טשינ בױהנָא ןיא טָאה דיומ יד ,רעֹזייה עשי'ריבג ןיא ,ןילבול ןיא טנידעג

 .ןטליגּפָא יז לָאז'מ ןעװ וליפא לָאּממַארפ קעה רעד ןיא ןעמוק טלָאװעג
 עזיור ,טגײלעגנײרַא ךיז ןבָאה סנירעלקעמ-עקשופ ןוא סעט'יאבג רעבָא
 טָאה יז יװ רעמ ןמז ןפיוא םיניױדליג רָאּפ ַא טגָאזעגוצ טָאה לרעמעט
 סנגייא טָאה'מ .ןענַאטשַאב זיא ,לריצ הרפש ,טסניד יד ןוא ,רעירפ טלָאצעג
 טַאהעג טָאה יז לייוו ,שטשָאמַאז ןייק רופ ַא ריא וצ ןקישסױרַא טזומעג
 ןשיוק ,ןטרעפוק טימ ןרָאפ וצ ןעמוקעג זיא יז .קעּפעג ךס ַא ךיז טימ
 ןעװעג טלַא ןיוש זיא יז ליואווביוא .הלכ עשי'דיגנ ַא יװ ,ךעלצנער ןוא

 רעדָא ןצכַא ןופ דיומ ַא יו ןעזעגסיוא יז טָאה ,רָאי קיצנַאװצ-ןוא-עכעלטע
 -מורַא ייז טָאה יז ןוא .ּפעצ ייווצ ןיא ןטכָאלפרַאפ יז טָאה רָאה יד .ןצניינ

 ןיא ןעגנַאגעג זיא יז .ךעלצנערק ךיא ּפָאק ןטייז עדייב ןופ טלקיוועג

 טימ ךיש ןיא ןוא דיילק ןטרָאק ַא ןיא ,ןזנַארּפ טימ לבלַאש טעטַארקעג ַא

 ,ךעלּפענק טימ ןעלּפענקרַאפ ֹוצ ןוא סעוועלָאכ עכיוה ,ךעלצעלק עלָאמש
 זיא םינּפ סָאד .היפ-הפי ַא ןעועג זיא יז .רעגייטש ןשיטָאטש-סיױרג ןפיוא
 היד -- ןּפיל יד ,עכיפלעוו ַא ייב יװ ,ףֹרַאׁש -- ןיק רעד ,לָאמש ןעוועג
 -ןרעיױא יד ןיא .שירעליואוו ןוא שירעגילק טקוקעג ןבָאה ןגיױא יד ןוא
 ןעגנָאהעג טָאה זדלַאה ןפיוא ןוא גנירעיוא טלבמָאבעג ךיז ןבָאה ךעלּפעל
 ,סעטָאלב רעלָאּפמַארפ יד ףיֹוא טגָאלקַאב ךיז ךיילג טָאה יז .ןלערק רונש ַא
 ןוא ,םייל ןופ קַאמשעגייב ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,רעסאוו"םענורב םעד ףיוא
 ףעיַאלק טימ לופ זיא סָאװ ,טױרב םענעקַאבעגישימײה םעד ףיוא
 -עגנָא רעלעט ַא ןגָארטעגוצ לָאמ ןטשרע םֹוצ ריא טָאה לרעמעט עזיור
 ןוא טכוזרַאפ ,לפעל ץיּפש ןפיוא ּפַאק ַא ןעמונעגנָא טָאה יז .ּפוז עטנערב
 .טמירקרַאפ ךיז

 ַא ןירעפלעהסױרַא ןַא רַאפ ןבעג ריא לָאז ןעמ ,טגנַאלרַאפ טָאה יז
 ןשינעכוז עגנַאל ךָאנ טָאה לרעמעט עזיור ןוא ,לסקיש ַא רעדָא לדיימ
 .רעטכָאט ַא ס'ױגידָאב םעד ,עסקיש עטנװעג ַא ריא רַאפ ןענופעג
 .עטסָאבעלַאב ַא יװ ,ריא טימ ןפַאש ןעמונעג ךיז ךיילג טָאה לריצ הרפש
 -סיוא ,ןוויוא-ןעמיוק ןרימשסיוא ,ןליד יד ןרעייש ןסייהעג ריא טָאה יז
 ןיא ןלעטשסױרַא טזָאלעג ןוא ןעלקניװ יד ןיא סבעװניּפש סָאד ןרעק
 -קנעש ,ןלוטש עקידנעקניה ײלרעלַא :לבעמ עקירעביא סָאד ןירַא רעמַאק

 םירדח יד ןיא םיורעג ןרָאװעג זיא'ס ,ךעלכלעטשעג ןוא ךעלקנעב ,ךעל
 רעטצנעפ יד ןשַאוסױא טזָאלעג טָאה יז לייוו ,רעקיטכיל ןוא ןעמוק ריא טימ
 ,סמערַאװ עטשרע סָאד .ןעגנַאהרָאפ עטבױטשרַאפ יד ןעמונעגּפָארַא ןוא
 ,ןעלרעמעט עזיור ןוא ןע'נתנ 'ר ט'שודיח'רַאפ טָאה ,טכָאקעגּפָא טָאה יז סָאװ
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 רעד רַאפ .ןיכעק ערעסעב ןייק ןבָאה טפרַאדַאב טשינ טָאה רעסייק רעד
 ייס ,רעבעל-ןוא-גנול רענעבלעק ןופ זיײּפשרָאפ ַא טגנַאלרעד יז טָאה ךיוי
 טָאה סָאװ ,חיר ַא ןגָארטעג ןופרעד ךיז טָאה'ס ןוא ,ןטָארבעג ייס ,טכָאקעג
 סָאװ ,ןצריוועג טימ טצריוועג ןעוועג זיא ּפוז יד .זָאנ רעד ןיא ןסיררַאפ
 סָאװ ,רעּפָאק ןוא עקירּפַאּפ יװ ,ןעמוקַאב טשינ לָאּפמַארפ ןיא רַאג טָאה'מ
 זיא סעמיצ סָאד .שטשָאמַאז ןופ ךיז טימ טכַארבעג ,םינּפַא ,טָאה דיומ יד
 טָאה יז ןוא ןלַאטּפָאש ,סעקנישזָאר ,טָאּפמָאקילּפע ןופ שימעג ַא ןעוועג

 טקעמשרַאפ טָאה'ס זַא ,ךעלעגעג ןוא ןערפַאז ,גנירמיצ ןוטעגנײרַא ןירעד
 יװ ,עירָאקיצ טימ עװַאק עצרַאװש טגנַאלרעד יז טָאה ךָאנרעד .בוטש יד
 ןבָאה לרעמעט עזיור ןוא ןתנ 'ר .םיריבג רענילבול יד ייב ךיז טריפ סע
 יװ ,טעברעביא ןרעטנוא ןפָאלש ןייג טײצלָאמ םעד ךָאנ ךיילג טלָאװעג
 זַא ,טנרָאװעג ייז טָאה לריצ'הרפש רעבָא ןעװעג זיא רעגייטש רעייז
 טייג ּפמַאד רעד תמחמ ,ןסע ןכָאנ דלַאב ןגייל וצ ךיז טנוזעג טשינ זיא'ס
 לָאמ עכעלטע ןייגכרוד ךיז ןסייהעג ייז טָאה יז ןוא ,ןריהעג יד ןיא ןגָאמ ןופ

 ןופ טקיטעזעגרעביא ןעועג זיא ןתנ 'ר .ןטרָאג ןרעביא קירוצ ןוא ןיהַא
 םיא ךיז ןבָאה םיפ יד .עװַאק רעד ןופ ךעל'רוכיש ןוא ןזייּפש עטוג יד
 :ןעלרעמעט עזיור וצ ט'הנעט'עג טָאה רע ןוא טלקַאװעג

 .טסניד ןייק טשינ ,רצוא ןַא זיא'ס 1 עניימ הדיגנ ,וטסגָאז סָאװ --
 טרעפטנעעג טָאה -- ןרעװ טרעטשרַאפ טשינ רָאנ זדנוא לָאז יז --

 -טשינ עסױרג ןעניז ןשטנעמ זַא ,טסואוועג טָאה סָאװ ,לרעמעט עזיור
 דױמ יד לָאזימ רעדָא ,גיוא-זייב ַא רַאפ טַאהעג ארומ טָאה ןוא ,רעניגרַאפ
 .ןדערּפָא טשינ טושּפ

 ,םילכאמ עטוג יד ןגעוװ ןרעטיירבסיא טשינ ָאד ךימ ךיא לעװ ,ונ

 ,ךעלדנָארַאקַאמ ןוא ךעלעבָאב יד ןגעװ ,טכָאקעג טָאה לריצ הרטש סָאװ
 .טריפעגנייא טָאה יז םָאװ ,רעצכעריפנייא יד ןוא ,קַאבעג טָאה יז סָאװ
 .ףױה ןייז ןוא תוריד ס'נתנ 'ר טנָאקרעד טשינ שממ ןבָאה טינכש יד
 ןרעמַאק יד ןקיניר ,זױה ןופ טנעװ יד ןכלַאק טזָאלעג טָאה לריצ הרפש

 ץבעכעטש סָאד ןסײרסױרַא לָאז רע ױג ַא ןעגנודעג טָאה יז .סעּפָאש ןוא
 -רַאפ ןוא ,ןטרָאג ןיא ןסקָאװעג זיא סָאװ ,סיורקמוא ערעדנַא סָאד ןוא
 טערָאּפעג ךיז טָאה יז .קינַאג ןופ ןטעכַאטש יד ןוא םיוצ יד ןטכיר
 ףירעמיטנעגייא ןַא יװ רַאנ ,טסניד ַא יװ טשינ ןגעמרַאפ םעד ןיא
 ןלָאװ ַא ןיא ןריצַאּפש סױרַא זיא לריצ הרפש ןעוו ,טנלָאשט ןכָאנ תבש

 זיולב טשינ טקוקעגכָאנ ריא ןבָאה ,ןציּפש עגנַאל טימ ךעלכיש ןוא דיילק
 ןוא םירוחב עש'יתבהיילעב ךױא רָאנ ,ןדיומ יד ןוא ןעגנוי עטסָארּפ יד
 קיטרַאסיורג טָאה ןוא ּפָאק םענעסיררַאפ ַא טימ ןעגנַאגעג זיא יז .ךעלדיימ
 םעד ,עסקיש יד טנַאּפשעגכָאנ ריא טָאה סע .עלָאּפ ַא ןביוהעגרעטנוא
 ץוא טסביוא-תבש טימ לכיט ַא ןגָארטעגכָאנ ריא ןוא ,רעטכָאט ס'וג"דָאב
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 טָאה'מ ןוא בוריע ןייק ןעוועג טשינ זיא לָאּפמַארפ ןיא םורָאװ ,ךעלכיק
 רַאפ ,קנעב יד ףיוא ןסעזעג ןענעז סָאװ ,רעביײװ .ןגָארט טרָאטעג טשינ
 .ּפעק יד טימ טלקָאשעג ריא ףיוא ןבָאה ,רעזייה יד

 -רָאפ ןוא ,ריא ןגעוו טגָאזעג ייז ןבָאה -- !הצירּפ ענעסירראפ ַא --
 :זַא ,טגָאזעגסױא

 .ןטלַאה טשינ לָאּפמַארפ ןיא גנַאל ךיז טעװ יז --

 יירד לטיּפַאק
 ןייק ןרָאפעגוצ זיא לרעמעט עזיור ןעוו ,קיטסניד ַא םענייא ןיֹא

 רעד ןסייהעג ןתנ 'ר טָאה ,רעטסעווש עקיצנייא ריא ןייז הלוח-רקבמ ווענָאי
 ןגרָאמירפ טניז טָאה רע .דָאביץיװש סָאד ןטיירגוצ םיא לָאז יז עסקיש
 ןוא .רענייב יד ןיא שינעקיװצ ַא ,ןקנעלעג יד ןיא שינעכערב ַא טריּפשעג
 ײױוװ האופר ערעסעב ןייק םעד ןגעק ָאטשינ זיא סע זַא ,טסואוועג טָאה רע

 ןיא ץלָאה ןטייש ךס ַא טגײלעגנָא טָאה עסקיש יד .ךיז ןציוושוצסיוא
 טליפעגנָא ךיוא טָאה יז .רעייפ ַא ןדנוצעגנָא ןוא רענייטש יד םורַא ןוויוא
 רעייפ סָאד ןעוו .ךיק ןיא קעװַא קירוצ יז זיא ןַאד .רעסַאװ טימ ןוט סָאד
 -פױרַא ןוא טעקַאנ ןוטעגסיזא ךיז ןתנ 'ר טָאה ,טנערבעגסיוא ךיז טָאה
 זיא ץחרמ סָאד .רענייטש עטילגעגנָא יד ףיוא רעסַאװ עלעפעש ַא ןסָאגעג
 ,ךיוה ּפערט יד טימ ןכָארקעגפױרַא זיא ןתנ 'ר .ערַאּפ טימ לופ ןרָאװעג
 ןסימשעג ןײלַא ךיז טָאה רע ןוא ,טכידעג ןֹוא סייה זיא ערַאּפ יד ואוו

 לָאזס .רעירפ ןופ טיירגעגוצ טָאהעג טָאה רע סָאװ ,למעזעבידָאב ַא טימ

 *וצ לרעמעט עזיור םיא טגעלפ ךעלנייוועג : ןייז טשינ יאנג ןייק וצ םיא
 ןוא ,ךעלעפעש יד ןסָאגעג יז טָאה ,טציוושעג טָאה רע ןעו .ייברעד ןפלעה
 רענייא ךיוא ךיז ןבָאה ייז .ןוטעג סָאד רע טָאה ,טציושעג טָאה יז ןעװ

 םיא טָאה לרעמעט עזױר ןוא ןעלמעזעב טימ ןסימשעג ןרעדנַא םעד
 רענרעצליה ַא ןיא ןדָאבעג ךָאנרעד םיא ןוא םַאק ַא טימ טמעקעג וצרעד
 רעפַאלש ריא וצ ןרָאפ םוומעג לרעמעט עוױר רעבָא טָאה ,ונ .ענַאװ
 טעװ יז זיב טרַאװעג טשינ טָאה ןתנ 'ר ןוא װענָאי ןיק רעטסעװש
 רעטלע רעד ףיוא ןעוועג ןיוש זיא ןירעגעווש ןייז םורָאװ ,ןעמוקקירוצ
 א גױא ןַא ןכַאמוצ סעװ יז זא ,ןעװעג ךעלגעמ ךעליירג זיא'ס ןוא
 לָאמ ןטשרע םוצ .העבש זױה ריא ןיא ןציז ןומ טעװ לרעמעט עזיור
 יד זיא ,ךעלנייוועג יװ .דָאב ןייז טימ ןעמונרַאפ ךיז ןיילַא ןתנ 'ר טָאה
 ןוא ןרעטעלקּפָארַא טלָאװעג טָאה ןתנ 'ר .ןרָאװעג טצעזעג דלַאב ערַאּפ
 סיפ יד ןוא ןעוועג ליופ זיא רע רעבָא .עלעפעש ַא ןסיגפיוא רעדיוו

 ךיױב ןקידנצרַאטשסױרַא ן'טימ ןגעלעג זיא רע .רעווש ןעוועג םיא ןענעז
 ,למעזעב םעד טימ ןסימשעג ךיז לָאמַארעדיװ ןוא לָאמַאכָאנ ןוא ףױרַא

 ןעמורק םוצ ףױרַא טקוקעג ןוא ,ןעלקנעש יד ,ינק יד ,ךיד םעד ןבירעג

 -גײרַא טָאה טלַאּפש ַא ךרוד .ךיור ןופ ץרַאוװש ןעוועג זיא סָאװ ,ןעקלַאב
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 ,לולא שדֹוח ןיא ןעוועג דָארג זיא'ס .למיה רעטרעסיילעגסיוא רעד טקוקעג
 ןייז טקנעדעג טָאה רע .תובשחמ עקיטעמוא וצ ןעמוקעג זיא ןתנ 'ר ןוא

 .לבייוו קידרעּפָאה ןוא גנוי ַא ןעוועג ךָאנ זיא יז יװ ןירעגעווש רעװענָאי
 ןיילַא רע זַא ,ןעמונַאב טָאה ןתנ 'ר ןוא ,הסיסג ןיא ןגעלעג יז זיא טציא
 רענעכוּפ ַא ףױא ןפָאלש ןוא סענַאּפעצרַאמ ןסע קיבײא טשינ ךוא טעװ
 ַא ןיא ןגײלנײרַא גָאט ַא םעניא ןיא םיא טע'מ זַא רָאנ ,קעדרעטנוא
 ןלעװ םירעוו ןוא ,ךעלעברעש טימ ןגיוא יד ןקעדוצ םיא ,בורג ןרעטצניפ
 יד ןיא טלטרעצעגסיוא טָאה לרעמעט עזיור סָאװ ,בייל סָאד ןרעצרַאפ

 .בייוו ןייז ןעוועג זיא יז סָאװ ,רָאי קיצפופ עּפַאנק
 "ןבשח טַאהעג ןוא ףױרַא קיּפוּפ טימ ןגעלעג ױזַא זיא ןתנ 'ר יװ

 גנילק ַא ןוטעג סָאה לסייק סָאד יװ טרעהרעד גנילצולּפ רע טָאה ,שפנה
 ןעזרעד ןוא טקוקעגמוא ךיז טָאה רע .ןוטעג ּפירקס ַא טָאה ריט יד ןוא

 ןעװעג ריא זיא ּפָאק רעד .ןעלריצ הרפש ןעמוקנײרַא רעטפילברַאפ ַא
 -רעטנוא ןַא זיולב ךיז ףיוא טַאהעג טָאה יז .לכיט סייוו ַא טימ ןדנוברַאפ

 לוק טקיטשרַאפ ַא טימ טָאה ןתנ 'ר .סיװרָאב ןעגנַאגעג זיא ןוא לדיילק
 טָאה רע .דנַאש ןייז ןקעדרַאפ וצ טלייאעג ןוא *עטינ. ןוטעג יירשעג ַא
 סנכייצ ןבעגעג ריא רעטלמוטעצ ַא ןוא ןיינ ףיוא ּפָאק ןטימ ןעלקָאש ןעמונעג
 :ןפורעגנָא ךיז טָאה לריצ הרפש רָאנ ,ןײגסױרַא לָאז יז

 טשינרָאג םיא לע'כ ,ןבָאה ארומ ןייק טשינ סָאבעלַאב רעד לָאז --
 +* .ןסײבּפָא

 ןוטעג סָאג ַא ןוא ןוא ןוט רעד ןיא רעסַאװ לפעש ַא ןעמונעגנָא טָאה יז
 ,שינעשיצ טימ לופ ןרָאװעג זיא רעמַאק יד .רענייטש עסייה יד רעביא

 ןוטעג ירב ַא ןוא ןביוהעגפיוא קיטסַאה ךיז ןבָאה ערַאּפ ןליונק עסייוו ןוא
 טימ טנַאּפשפױרַא לריצ הרפש טָאה סלָאמַאד .םירבא עלַא ןיא ןעינתנ 'ר
 ןעמונעג םיא ןוא למעזעב סָאד ןוטעג ּפַאכ ַא .ןע'נתנ 'ר וצ ּפערט יד
 רע זַא ,ןרָאװעג לבלובמ ױזַא ןעמעלַא םעד ןופ זיא ןתנ 'ר .ןסיימש
 טשינ ריש ךיז ןוא טכײקרַאפ ךיז טָאה רע .ןושל סָאד ןרױלרַאפ טָאה
 לייורעד טָאה לריצ הרפש .קנַאב רעקישטילג רעד ןופ טלקײקעגּפָארַא

 טפיױעג םיא ןוא ,ןסימשעג קיסיילפ םיא סָאה יז .עקיריא סָאד ןוטעג

 םוצ זיא ןתנ 'ר ןעוו .טיירגעגוצ סנגייא טָאה יז סָאװ ,ףייז קיטש ַא טימ
 : ןוטעג לכרָאכ ַא רע טָאה ,ךיז וצ ןעמוקעג ףוס

 ,השוב ַא ןוא הּפרח ַא ךָאד זיא'ס ? ריד טימ ךיז טוט סָאװ --
 -רָאפ טימ טרעפטנעעגּפָא דיומ יד טָאה -- !הּפרח יד זיא סָאװ --

 .יי ןייז-םיאנוש-עניימ טשינ סָאבעלַאב םעד ליכיא --- טייקטייש
 ףגָאװצעג ,טמעקעג םיא .טערָאּפעג םיא רעביא גנַאל ךיז סָאה יז

 הּפילק יד זַא ,ןייז הדומ טחמעג טָאה ןתנ 'ר ןוא .ןעקנָאװשעג ,טפייזעג
 ןענייז ןכַאלפ-טנַאה עריא .ןעלרעמעט עזיור ןייז ןופ רעקידוועגױט זיא
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 טקעװרעד ןוא בייל ןייז טלציקעג ןבָאה ייז ןוא רעקיטַאלג ןעוועג ךיוא

 ןוא ,לולא שדוח ןיא זיא'ס זַא ,ןסעגרַאפ דלַאב טָאה רע .הװַאת םיא ןיא
 ַא ךָאנ .קָאלפ םעד ףױא ריט יד ןרַאּפשרַאפ דױמ רעד ןסייהעג טָאה
 .תריבע ןַא ןוט םיא טימ לָאז יז ןטָאבעגנָא ריא רע טָאה שינעלקנעווק

 תופיקת טימ טרעפטנעעג דיומ יד טָאה -- !טשינ ,רעטעפ ,סָאד --

 .רעסַאװ לפעש ַא טימ ןסָאגעגּפָא םיא ןוא
 ןענורעג םיא זיא סע ןוא טגערפעג רע טָאה -- !טשינ סָאװרַאפ --

 .םירבא עלַא ןופ ,ךיוב ןופ ,זדלַאה ןופ ,ּפָאק ןופ
 .ןַאמ םוצ רעהעג סָאד לייוו --
 .ןַאמ ןייק טשינ רעבָא ךָאד טסָאה --
 .ןבָאה םעשישטרעמ ךיא לעװ --

 ןבעג ריד לי'כיא ,ןפורעג יז רע טָאה ,לריצ הרפש ,רעהַא םוק --
 ...שָארב ַא רעדָא ןלערק לרינש ַא ...הנתמ ַא

 דָאש ַא ,טרעפטנעעג יז טָאה ,ןפלעה טשינרָאג סָאבעלַאב םעד טעיס --
 ,דייר יד

 .ןטעבעג ךיז חוואת-לעב רעטלַא רעד טָאה ,שוק ַא שטָאכ רימ ביג --
 לריצ הרפש טָאה ,רעקיצנַאװצ-ןוא-ףניפ ַא רימ ייב טסָאק שוק ַא --

 .ןפורעגנָא ךיז
 טגערפעגרעביא ןתנ 'ר טָאה -- !ךעלרעיירד רעדָא תוטורפ --

 :טרעדיװרעד טָאה לריצ הרפש ןוא ,רחוס-השעמ

 ...םיניודליג ---

 ןעיײג םיניודליג קיצנַאװצ ןוא ףניפ .טכַארטעגרעביא טָאה ןתנ 'ר
 קיביײא זַא ,טנָאמרעד םיא בָאה ,ליסכו ןקז רעד ,ךיא רעבָא .סופוצ טשינ
 ,הנבס ןייק טשינ זיא'ס זַא ןוא ,רבקב רחמו ןאכ םויה ,טשינ ןעמ טבעל
 טָאה רע .רעקינייװ ןדליג רָאּפ ַא תומלוע ףיוא ןזָאלרעביא טעװ רע בוא
 !ןוטעג גָאז ַא רעבירעד

 ... םיכסמ ונ ,אלימ ---

 -ןוא-זדלַאה ןייז ןעמונעגמורַא ,ןגיובעגוצ םיא וצ ךיז טָאה דיומ יד
 בלַאה ןעװעג זיא סע .ןירַא לױמ ןיא שוק ַא טגנַאלרעד םיא ןוא ןקַאנ
 -עג טרַאּפשרַאפ םעטָא רעד זיא ןעינתג 'ר ייב ןוא ,סיביַא-בלַאה ,שוק ַא
 טָאה רע .ןדנוצעגנָא םיא ןיא ךיז טָאה שינעטסולג ןופ רעייפ ַא .ןרָאװ
 ןבָאה סיפ ןוא טנעה רָאנ ,ןוטנָא ךיז ןוא ןייטשפיוא טוואורּפעג ךָאנרעד
 -מָארַא ןפלעה טװמעג םיא טָאה לריצ הרפש ןוא טלסיירטעג םיא ךיז
 למרומ ַא טָאה ןתנ 'ר .שובלמ ַא ןיא טליהעגנייא םיא וליפַא ןוא ןכירק

 וןוטעג

 ,ייַאזַא רָאג וטזיב ,ױזַא סע טסייה ---
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 טימ ןוטעג גָאז ַא דיומ יד טָאה -- ןתנ 'ר ,טשינ ךימ טמעשרַאפ --
 ,לדיימ רשכ ַא ןיב ךיא --- שינערָאװ

 יד טנפעעג טָאה רע .טכַארטעג ןתנ ר טָאה ,לסיפ"ריזח ַא יו רשכ
 רע זיא לייװ רעגנַאל ַא ךָאנ .רעמַאק ןופ ןײגסױרַא טזָאלעג יז ןוא ריט
 בא ,טײז עלַא ףױא טקוקעגמוא ךיז ייברעד טָאה רע .סיֹרַא ךױא
 ,ןעמוק טנַאה וצ רימ לָאז ךַאז ַאזַא רָאג ךיז טכיר יג .טשינ םיא טעז רענייק
 טָאה רע ןוא ...!הנוז ַא המוצח ַא ןיא דױמ יד .טלמרומעג רע טָאה
 .תוקוחמ ןיא ריא טימ ןזָאלוצנירַא טשינ ךיז רעמ ךיז ייב טסַאּפעגּפָא

 ריפ לטיּפַאק
 -עגנָא ,קעדרעטנוא רענעכוּפ ןייז ףיוא ןגעלעג ןתנ יר זיא טכַאנײב

 רָאנ ,ערדלָאק רענעדייז ַא טימ טקעדעגרעביא .סנשיק יירד ףיוא טנעל
 .ףָאלש ןייז טבירעגוצ ןבָאה טייליהרבח עריא ןוא ,תיליל ,בייוו ןיימ

 םיא ךיז טָאה סע .ּפַאכעגפױא ךיז ןוא ןרָאװעג טלמירדטנַא זיא רע
 ןופ ןרָאװעג ןקָארשרעד זיא רע רָאנ .ץיקהב ןע'מולח סעפע ןבױהעגנָא
 ַא וטעג םיא ךיז טָאה טנַאה ַא .טלקָאשעגּפָא ךיז ןוא שינעעז םעד
 םיא וצ טָאה רענעעזעג'טשינ ַא .ןוטעג לּפַאצ ַא טָאה סופ ַא .ףרָאװ
 -סיוא םיא ךיז טָאה לייװ ַא .טמיורעגנייא סעּפע םיא ןוא טעקשושעג
 ןיא ץיה ַא טריּפשרעד רע טָאה דלָאב .קיטשרוד זיא רע זַא ,טכודעג
 ,ךיש-קעטש עכייו יד טקעטשעגנַא ,רעגעלעג ןופ ּמָארַא זיא רע .ּפָאק
 טרָאװק ַא ןּפעשנָא ךיק ןיא ןירַא זיא ןוא קָארפָאלש ַא ןיא טליהעגנייא ךיז
 םיא ךיז ןבָאה ,וט רעד רעביא ןגױבעגנָא ךיז טָאה רע ןעװ .רעסַאװ
 לָאמַא טימ .ןלַאפעגניײרַא טשינ ריש זיא רע ןוא ,ןוטעג לכיורטש ַא סיפ יד
 ַא טימ ,לריצ הרפש .דיומ רעד ֹוצ ססולג רע סָאד ןעמונַאב רע סָאה

 טימ ָאד ךיז טוט סָאװ .רוחב השעמ ַא רָאג סעפע ,שינעטסולג רעקרַאטש
 ...ןטשיישעמ זיא'ס רָאנ שרעדנַא טשינ ,ןוטעג למרומ ַא רע טָאה !ריִמ
 םיא ןבָאה סיפ יד רָאנ ,רדחףָאלש םוצ קירוצ ןייג טזָאלעג ךיז טָאה רע
 זיא טסניד יד ואװ ,לרעמעק םעד ןיא טריפעגניירַא ןילַא טשרמולכ
 .טרעהעגנייא ךיז ןוא לעװש רעד ףיוא ןייטש ןבילבעג זיא רע .ןפָאלשעג

 "עג טָאה ץלָאה םענעקורט ןשיװצ .טכרָאשעג טָאה קילעקעיּפ ןרעטניה
 רעטמַאל ַא ןופ ןייש עכיילב ַא ןוטעג טכיול ַא טָאה ןסיורדנופ .טעפירקס
 זיאס זַא ,טנָאמרעד ךיז טָאה ןתנ 'ר .ץפיז ַא טרעהרעד ךיז טָאה'ס ןוא
 רע .תוחילס וצ גָאטרַאפ ףיוא ןעייטש טייל עטקיטכרָאפטָאג זַא ןוא לולא
 ירד ַא ךיז דױמ יד טָאה ָאד רָאנ ,ןרעקמוא ךיז טלָאװעג ןיוש טָאה
 :לוק ךַאװ ַא טימ טגערפעג ןוא ןוטעג

 ...זסע זיא רעװ --
 .טעשטּפעשעג ןתנ 'ר טָאה -- ךיא ןיב סָאד --
 .טגערפעג יז טָאה --- 1 סָאבעלַאב רעד ליװ סָאװ --
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 .טרעפטנעעג ןתנ 'ר טָאה -- ןיילַא טסייוו וד ---

 יז יװ ,ןרָאװעג ןגיװשטנַא זיא ןוא ןוטעג ץכערק ַא טָאה ךיומ יד
 ; ןשורעגנָא ךיז יז טָאה ךָאנרעד .ןוט וצ סָאװ טכַארטעגרעביא טלָאװ

 ,דייר יד הריבע ןַא זיא'ס .ןפָאלש ןייגקירוצ סָאבעלַאב רעד לָאז --

 רַאפ טגָאלקרַאפ ךיז ןתנ 'ר טָאה -- ,ןפָאלשנייא טשינ ןעק'כ --

 -- ףןעלרעמעט עזר וצ ןדער לָאמַא טגעלפ רע יװ חסונ םעד טימ ריא
 !טשינ ךימ ביירטרַאפ

 טימ ןפורעג לריצ הרפש טָאה -- ,ןײגקעװַא סָאבעלַאב רעד לָאז --

 ..י!דלַאװעג ןעיירש ךיא לעװ ,טשינ ןעװ -- ,לוק טקיטשרַאפ ַא
 יז ןתנ 'ר טָאה -- .ןעגניוצַאב טשינ ,הלילח ,ךיד לע'כ ,ַאש --

 .ביל ךיד בָאה'כ .רימ טסלעפעג וד -- ,טליטשעגנייא
 רימ טימ סָאבעלַאב רעד לָאז ,ביל ךימ טָאה סָאבעלַאב רעד ביוא --

 .טגָאזעג יז טָאה --- ,ןבָאה הנותח
 טימ טרעפטנעעג ןתנ 'ר סטָאה .ביוו ַא ךָאד בָאה'כ ,שטייטס --

 ,גנוניוטש
 דױמ יד טָאה ,ןדיא ייב טג ַא ָאד זיא ףיורעד !סָאװ זיא ,ונ --

 .טצעזעגפיוא ךיז ןוא ןפורעגנָא ךיז
 ,ןוטעג טכַארט ַא ןתנ 'ר טָאה -- ,דש ַא רָאנ ,הבקנ ןייק טשינ זיאיס

 ןענַאטשעג זיא רע .דייר עריא רָאפ ןוא ריא רַאפ ןעמוקַאב ארומ טָאה רע
 יד טרַאּפשעגנָא ןוא ,רע'לבלובמ ַא ,רערעװש ַא ריט רענעפָא רעד ןיא
 ַא טיצילולא זיא סָאװ ,בוט"רצי רעד .ךעלדיטשייב יד ןיא סמערָא
 ,ןתנ רע סָאװ ,רשיה בק ןופ תוישעמ טנָאמרעד םיא טָאה .ףיקת רעצנַאג
 טנגעגַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,םידיסח ןופ :שטייט-ירבע ףיוא טנעיילעג טָאה
 ליביא .ןויסנ םעד ןענַאטשעגייב ןענייז ןוא ,תונוז ,עטוג-טשינ ,תוצירּפ טימ
 ,םשה הצרי םא ,דלַאב ,ןוטעג רעלק ַא ןתנ 'ר טָאה ,ןקישקעװַא ךיילג יז

 טגָאזעג רעבָא ....ןמז ןצנַאג ןרַאפ ןלָאצַאב ןפרַאד וליפַא ריא לָאז'כ ,ןגרָאמ
 :רע טָאה

 עּפַאנק ביװ ַא טימ טבעלעג בָאה ךיא זריד טימ ךיז טוט סָאװ --
 זץ'טג יז ךיא לָאז טציא ןוא ,רָאי קיצפופ

 .הּפצוח טימ טרעפטנעעג דיומ יד טָאה ,גונעג זיא רָאי קיצפופ --
 ,ךייא טקרעמ ,םיא סָאד טָאה ,רעדיוורעד ןייז םיא לָאז תוזע ריא טָאטשנָא

 טצעזעג ךיז ןוא טעב ריא וצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע .ןגיוצעגוצ רעמ ךָאנ

 .רעגעלעג ריא ןופ טכױהעג טָאה טײקמערַאװ ענע'פרט ַא .דנַאר ןפיוא
 :ןוטעג גָאז ַא טָאה רע .טּפַאכעגנָא םיא טָאה רעגַאב רעקרַאטש ַא

 ...טג ןייק ןעמענ ןלעװ טשינ טייז !ן'טג יז ךיא לָאז יֹוזַא יװ --
 טָאה סָאװ ,דיומ יד טרעפטנעעג טָאה ,ןעגנעהנָא ןעמ ןעק טג ַא --

 .ןיד םעד טנעקעג ,םינּפַא
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 ןוא דר עטוג טימ ןייז התפמ טװאורפעג יז ןתנ 'ר טָאה טסיזמוא
 טרעקעגמוא ךיז טָאה רע .ןרעה טלָאװעג טשינ טָאה דױמ יד .ןשינעגָאװצ
 -ףָאלש ןופ טנעוװ יד .ןגָאט ןבױהעגנָא ןיוש טָאה'ס ןעװ רעגעלעג ןייז וצ
 וצעגנַא ךיז טָאה חרזמ ןיא ןוז יד .טגווייל יװ ,יורג ןעוועג ןענייז רדֹח
 ןייש ַא יװ ,טײקטױר-ךעלרַאש ַא ןפרָאװעג ןוא ,שַא עּפוק ַא ןיא לױק ַא יװ
 ס'נתנ 'ר ןופ םיוז םעד ףיוא טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה ָארק ַא .םונהיג ןופ

 ךײלג ,לבָאנש ןצרַאװש ןעמורק ריא טימ ןקַארק ןעמונעג ןוא רעטסנעפ
 'ר רעביא רעבירַא זיא טסָארפ ַא .הרושב עזייב ַא טגָאזעגנָא םיא טלָאװ יז
 ךיז ייב טשינ רעמ זיא רע זַא ,טריּפשרעד ןיוש טָאה רע .רענייב סינתנ
 ןיירַא טנעה יד ןיא ןעמונעג םיא כָאה ,ערה-רצי רעד ,ךיא זַא ; תושר ןיא
 .ןעגנולכיורטש ןוא תונכס טימ לופ ,געוו ןעמורק ַא ףיוא םיא ביירט ןוא

 .החונמ ןייק ןבעגעג טשינ רעמ ןע'נתנ 'ר ךיא בָאה ןָא סלָאמַאד ןופ
 װענָאי ןיא ןסעזעג זיא ,לרעמעט עזיור ,בייוו ןייז סָאװ טייצ רעד ןיא

 םיא ,טקעװעגפױא טכַאנ עדעי םיא ךיא בָאה ,רעטסעווש ריא ךָאנ העבש
 רע .טּפוטשעגּפָא לָאמ סעדעי םיא טָאה יז ןוא ,ןעלריצ הרפש וצ ןבירטעג
 ערעײט ריא ןעקנעש וצ טגָאזעגוצ ,םינונחת ריא ייב ןטעבעג ךיז טָאה
 ,השורי ןייז ןופ לייט ַא ןבײרשוצּפָא ריא ןוא ןרנ ַא ןבעג וצ ריא ,תונתמ
 טעװ רע זַא ןריואוושעג טָאה רע .ןרעה טלָאװעג טשינ טָאה יז רָאנ
 רע .העובש יד ןכָארבעג דלַאב טָאה רע רָאנ ,ןעמוק טשינ ריא וצ רעמ
 ןַאמ ן'בושח ןייק רַאפ טשינ ןסַאּפ סָאװ ,דייר עשירַאנ טלּפַאלּפעג טָאה
 .ףָאלש ןופ טקעװעגרעביא יז טָאה רע תמחמ .טכַאמעג דנַאש וצ ךיז ןוא
 לָאמ רעדנַא ןַא ,ןגָאלשעג ּוליפַא םיא ןוא ךיז ןופ ןבירטעג םיא יז טָאה

 .רעסַאװ-לגענ ן'טימ ןסָאגעגּפָא םיא ןוא ,תונצל םיא ןופ טכַאמעג יז טָאה
 רע טָאה ,קירוצ ןוא לרעמעק םיצ רדח-ףָאלש ןופ ןכָארקעג זיא רע תעב

 םיא ןענעז'ס ןוא ,סנװיױא ,סרעמלַא ,ןריט ןָא ןגָאלשעגנָא ךיז תוכשח ןיא
 סע ןוא ףאשעמָאּפ ןָא ןסױטשעגנָא ךיז טָאה רע .ןלייב ןעגנַאגעגפיוא
 טָאה רע סָאװ .םילהת לטיּפַאק ַא ןגָאז טװאורּפעג טָאה רע .ןסָאגעגסױא

 ןופ יז ליצמ םיא לָאז רע טָאג ןטעבעג ןוא ;קיניײװנסױא ןופ טקנעדעג
 -רַאפ בָאה ךיא רעבָא ,טײרּפשעגסױא םיא ףיוא בָאה ךיא סָאװ ,ץענ רעד
 טימ טריוורַאפ םיא ןוא ,ןצפעל ענייז ןיא רעטרעװ עקיליײיה יד טלּפירק
 ײלרעלַא בוטש-ףָאלש רעד ןיא טקישעגנָא בָאה ךיא .תובשחמ עניירמוא
 ןצוועג זיא ריװא רעקיּפמוד רעד ןוא ,ןקימ ,ןלומ ,ךעלעבַאב ,םירעוויילג
 טימ ,רעכַאװ ַא ןגעלעג זיא ןתנ 'ר .שינעשוושז ןֹוא שינעמושז טימ לופ
 ןדעי וצ טרעהעגוצ ךיז ןוא ןרעיוא עטציפשעגסיוא ,ןגיוא ענעסירעגפיוא
 ,טעקַאװקעג ןבָאה ןפמוז יד ןיא סעבַאשז ,טיירקעג ןבָאה רענעה .ךרָאש
 -רעד-טשינ ַא טימ ןטכיולעגפיוא ןבָאה ןצילב ,טצלירגעג ןבָאה ןלירג

 טשינ ייז :םיא וצ ן'הנעט ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה לדש ַא .ןייש רעשיטלעוו

27 



 ַא טסיב וד בוא ןעז ליװ יז ...ריד ףיוא טרַאװ דיומ יד ,ןתנ ,דלָאי ןייק
 ָאי :ןירַא רעוא ןיא טמונעג םיא טָאה רע ...שיקעל ַא רעדָא ,ליבסנַאמ
 ףיוא ןיירַא טשינ טּפַאכימ זַא ןוא ,הבקנ ַא זיא הבקנ ַא ,לולא טשינ ,לֹולא
 ןפורעג רעפייא ןייז ןיא טָאה ןתנ ...טעּפשיוצ רבק ןיא זיא ,טלעוו-רעד
 ,טכודעג םיא ךיז טָאה'ס .רעפטנע ריא ףיוא טרַאװעגּפָא ןוא ןעלריצ הרפש
 שינרעטצניפ רעד ןיא טעז רע זַא ןוא טירט עסעוורָאב עריא טרעה רע זַא
 -פיוא רע זיא ףוס םוצ .דמעה ריא ןופ רעדָא ,בייל ריא ןופ טייקסייוו יד
 וצ ןעגנַאגעג רעדיװ רעקידנרעטַאלפ ןוא רעקידנרעטיצ ַא ןוא ןענַאטשעג
 .קיקענטרַאה ןבילבעג זיא דיומ יד רעבָא .ריא

 רעד לָאז -- .טגָאזעג יז טָאה -- !עטסָאבעלַאב יד רעדָא ,ךיא רעדָא --

 ..:!ןייג סָאבעלַאב
 -רעד םיא ןוא טסימ עּפוק רעד ןופ םעזעב םעד טּפַאכעג טָאה יז ןוא

 ןופ דיגנ רעטסערג רעד .רעװָאפעװי ןתנ 'ר ןוא .ןקור ןרעביא טגנַאל
 -עגּפָא ןַא טָאה ,ןוטעגנָא דובכ םיא ןבָאה טלַא ןוא גנוי סָאװ ,לָאּפמַארפ

 זיב תחדק ןיא ןפרָאװעג ךיז ןוא רעגעלעג ןייז וצ טרעקעגמוא ךיז רענעסימש
 .ץָארּפשןוז

 ףניפ לטיטַאק
 ןעזרעד ןוא װענָאי ןופ טרעקעגמוא ךיז טָאה לרעמעט עזיור ןעֹוו

 ,יורג ןעוועג זיא םינּפ ןייז .ןרָאװעג ןקָארשרעד קרַאטש יז זיא ,ןַאמ ריא
 ךייז ןגױא ענייז רעטנוא ןעגנַאהעגכָאנ ןבָאה סעברָאט עקידייל .דרע יװ
 לופ ןעװעג זיא ,ץרַאװש גנַאל-טשינ-טשרע זיב ןבילבעג זיא סָאװ ,דרָאב
 ןעגנַאהעגכָאנ סָאה ןוא זױל ןרָאװעג זיא ךיוב ןייז .םידעפ עסייוו טימ
 .רעפַאלש-ןכוסמ ַא יװ ,סיפ יד ףיוא טּפעלשעג םיוק ךיז טָאה רע .קַאז ַא יו

 טָאה -- !ןיירַא דרע'רד ןיא ךָאד ןעמ טגייל סרענעש סעּפע ,רימ זיא יו
 היא םיא סָאװ ןשרָאפ ןעמונעג טָאה יז .ןטעג יירשעג ַא לרעמעט עזיור
 ריא רע טָאה ,תמא םעד ןגָאז טנָאקעג טשינ ריא טָאה רע תמחמ ןוא
 ,עלעטעל ןרעטנוא שינעקירד ,קיטײװיּפָאק ןופ טדייל רע זַא ,טדערעגנייא
 עזיור ליואוביא .םישוחימ עכלעזַא ךָאנ ןוא ,ןטייז יד ןיא שינעמעלק
 טימ טרַאגעג טָאה ןוא ןַאמ ריא רָאנ טקנעבעגסיוא ןעוועג זיא לרעמעט
 םיא ןוא ןגָאװ-ןוא-דרעפ ןענַאּפש טזַאלעג יז טָאה ,ןעיירפוצנָא ךיז םיא
 טקַאּפעגנײא םיא טָאה יז .רָאטקָאד םוצ ןילבול ןייק ןרָאפרעבירַא ןסייהעג
 ערעדנַא ײלרעלַא ןוא ןטפַאז ,ןסטכַאמעגנייא ,ךעלכיק טימ לצנער לופ ַא
 רָאנ ,טלעג ןייק ןרָאּפש טשינ לָאז רע טגָאזעגנָא םיא ןוא ,ןשינעקיווקרעד

 רע סָאװ ,תואוסר עלַא ןעמענ ןוא רָאטקָאד ןטסערג םייב ןגערפכָאנ ךיז
 וצ זיב ,סגעװ קיטש ַא רופ רעד ןעגנַאגעגכָאנ זיא יז .ןביירשרַאפ טעוװ
 םיא ןוא סָאבעלַאב ריא טײלַאב טָאה לריצ הרפש ךיוא ןוא ,קירב רעד

 ,האופר עקידלַאב ַא ןשטנואוועג
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 ןרָאפעג זיא רופ יד ,טניישעג טָאה הנבל עלופ יד ןעוו ,טכַאניב טעּפש
 ,ךיא ןיב ,סיוארָאפ ןפָאלעג ןענעז סנטָאש ןוא געװ ןקידלַאװ ַא ףױא
 :טגערפעג בָאה ןוא ןע'נתנ 'ר וצ ןעמוקעג ,ערה-רצי רעד

 ...1ןתנ ,וטסרָאפ ןיהואוו ---
 .רָאטקָאד ַא וצ ,טרעפטנעעג רע טָאה ,ךָאד טסעז וד --
 .ןפורעג ךיא בָאה ,ןלייה טשינ קיטייװ ןייד ןָאק רָאטקָאד םוש ןייק --
 ץטגיּפָא =- טגערפעגקירוצ ךימ רע טָאה -- 1 ןוט ךיא לָאז סָאװ --

 1בייוו טלַא ןיימ
 :טרעפטנעעג בָאה ךיא ןוא
 ןייז ןבירטרַאפ וניבָא םהרבא טשינ ןעד טָאה !טשינ םורָאװ --

 טָאה רע לייוו ,רעסַאװ לגָאל ַא טימ ןיירַא רבדמ רעד ןיא רגה ביײװסּפעק
 ן'הרוטק ןעמונעג רעטעּפש ךָאנ טשינ ןעד רע טָאה !טַאהעג רעביל ןיהרש
 ןופ יבר רעד ,השמ טשינ ןעד טָאה !ןיז סקעז טַאהעג ריא טימ ןוא
 םירמ ןעוו ןוא ,שוכ דנַאל ןופ יורפ ַא ךָאנ ן'הרוּפצ וצ ןעמונעג ,ןדיא עלַא
 יז ...זיינש יװ קיצערק ןרָאװעג יז זיא ,תומוערת טַאהעג םיא ףיוא טָאה
 ןוא רעטכעט ןוא ןיז ןבָאה ֹוצ ןעװעג טרעשַאב זיא ריד זַא ןתנ ןסיװ
 רעד ךָאנ רָאי ןעצ ןעלרעמעט עזר ן'טג טפרַאדעג וטסָאה ןיד םעד טול

 טסעװ וד ןענַאװ זיב טלעװ רעד ןופ קעווַא טשינ וד טסנָאק ,ונ .הנותח
 טקישעגוצ למיה ןופ ריד ןעמ טָאה רעבירעד ןוא רוד ןייק ןעגנערב טשינ

 -ָארט ריד ןופ טעװ יז ןוא סיוש ריא ןיא ןגיל טסלָאז וד ,לריצ הרפש יד

 ץייד ךָאנ ןלעװ סָאװ ,רעדניק ענעטָארעג ןריובעג ריד ןוא ןרעװ קידעג
 טשינ ךיד וואורפ םורעד .ןענע'שרי ךיד ןוא ןגָאז שידק ריד ךָאנ טױט
 וד בוא ןוא ,למיה ןיא ןרָאװעג רזגנ זיא ױזַא ןעד ,ןתנ ,ןלעטשנגעק

 דלַאב ,הלילח ,ףָארטש ַא רַאפ וטסעװ ,תוחילש ןייד ןוט טשינ טסעװ

 ןוא הנמלַא ןַא ןביילב יװיייס טעװ לרעמעט עזיור ןוא ןרעוװ ןטינשרַאפ
 .םונהיג סָאד ןברַא טסעוו

 "רעד רעיײז רע זיא ,רעטרעװ עקיזָאד יד טרעהרעד טָאה ןתנ ןעװ
 . טָאה רע ןוא ,בײל ןכרוד רעבירַא םיא זיא רעדיוש ַא ,ןרָאװעג ןקָארש

 :טגָאזעג
 ןסייה ךיא לעװ רעביל ! ןילבול ןייק ךיא רָאפ סָאװ וצ ,ױזַא ביוא --

 .לָאּפמַארפ ןייק ןרעקמוא ךיז ןוא לעשיד םעד ןעיירדסיוא

 : טרעפטנעעג בָאה ךיא ןוא
 טסעוו וד סָאװ בייוו ןייד ןסיװ זָאל וטספרַאד סָאװ וצ ,ןתנ ,ןיינ --

 ןטײברַאפ יז וא ץטג יז טסליװ וד סָאד ןרעהרעד טעװ ױ ןעװ !ןוט
 המקנ ,הלילח ןָאק יז ןֹוא רעצ סױרג ןבָאװ יז טעװ ,טסניד רעד ףיוא
 לריצ הרפש יװ רעסעב וט וד .דיױמ רעד ןיא רעדָא ריד ןיא ןעמענ
 ןיירַא םיא גײל ןוא ןילבול ןיא טג ַא ןביײרש זָאל ,ןטָארעג ךיד טָאה
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 -ּפָא ןוש יז זיא םעד ךרוד ןוא ,טרעפוק ס'בייוו ןייד ןיא טייהרעליטש

 ןייק ןרָאפ ןסייהעג ךיד ןבָאה םירוטקָאד יד סָאד ,ריא גָאז ןַאד .טג'עג
 ,םירעדעג יד ןיא סקואונָא ןַא טסָאה וד ןעד ,עיצַארעּפָא ןַא ףיוא ןיוו
 גנוריצ ןוא טלעג עצנַאג סָאד ףיונוצ למַאז ,קעװַא טסרָאפ וד רעדייא ןוא
 יד ןוא זױה סָאד זױלב השא ןייד רעביא זָאל .ריד טימ סע םענ ןוא
 הרפש ןוא םייה רעד ןופ טיױו ןייז ןיוש טסעװ וד ןעו טשרע .םיצפח

 .השורג ַא זיא יז זַא ,ןעלרעמעט עזיור ןסיװ זָאל ,ריד טימ ןייז טעװ לריִצ
 לריצ הרפש לייוו ,ןתנ ,טשינ םיוז רעבָא .שער ןָא ןייגוצ ץלַא טעװ ױזַא
 ,טשינרָאג טימ קעוַא טעװ יז ןעוו ןוא ,ןטרַאװ טשינ גנַאל ריד ףיוא טעװ

 צדייב ןרילרַאפ ןוא ,ןעמוקמוא ןוא ןרעװ טפָארטשעג ,הלילח ,וטסעוו
 .ןטלעוו

 -עגסיוא ןוא עמורפ ,דיײר ערעדנַא ךָאנ םיא וצ טדערעג בָאה ךיא
 ךיא בָאה ,ןרָאװעג טלמירדטנַא וציגָאטרַאפ זיא רע ןעװ ןוא ,ענעסַאל
 ךױא םיא בָאה ךיא ןֹוא עטעקַאנ ַא ןעלריצ הרפש םיא וצ טכַארבעג
 ףןריובעג םיא ןופ טעװ יז סָאװ ,רעדניק יד ןופ טלַאטשעג סָאד ןזיװעג
 טזָאלעג םיא ןוא ,ךעלּפעצ ןוא ךעל'האפ טימ ,ךעלדיימ ןוא ךעלגניא
 ײז ןוא ,טיירגעגוצ םיא רַאפ טָאה יז סָאװ ,ןייפש יד ןוימד ןיא ןסע
 עלַא יד ןופ טכַאװעגפיוא טָאה רע .ןדע-ןג ןופ םעט םעד טַאהעג ןבָאה

 רופ יד .שינעטסולג ןופ רעטרעצרַאפ ַא ,רעטרעגנוהעגסיוא ןַא ןשינעעז

 ייב ןייטש ןבילבעג זיא ןוא טָאטש רעד וצ טרעטנענרעד דָארג ךיז טָאה
 םיא ןוא ןסיײיבנָא ןע'נתנ 'ר ןבעגעג טרָאד טָאה ןעמ .קירעברַאה ַא

 רעד ןבילבעג זיא ןעמוג ןייז ןיא רעבָא ,רעגעלעג ךייוו ַא טעבנגסיוא
 טָאה רע ןוא ,םולח ןיא טכוורַאפ טָאה רע סָאװ ,ךעלזמערכ יד ןופ םעט
 טָאה טפַאשקנעב ַאזַא .ןשוק ס'לריצ הרפש ןּפיל יד ףיֹוא טריּפשעג שממ
 רעיצרעביא םעד ןוטעגנָא רעדיװ דלַאב טָאה רע זַא ,ןעמונעגמורַא םיא

 ,םירחוס טימ ךיז ןפערט וצ טלייא רע זַא ,טייל יד טגָאזעג ןוא

 סצ ואוו ,סַאג"רעטניה ַא ןיא טריפעגקעװַא םיא ךיא בָאה ן'תמא ןיא
 רַאפ םיא טָאה רענעי ןוא ,יאמר ַא .רפוס רעקיצײג ַא טניואוועג טָאה
 תדכ ץלַא .תֹודע ןענ'מתֹח טזָאלעג ןוא טג ַא ןבירשעג םיניודליג ףניפ
 ײלרעלַא רעקײטּפַא ןַא ייב טפיוקעגניא ןתנ 'ר טָאה ךָאנרעד .ןידכו

 "רעד טָאה רע .לָאּפמַארפ ןייק טרעקעגמוא ךיז ןוא ןליּפ ןוא ךעלשעלפ

 ןוא םיאפור יירד ןופ ןטכַארטַאב טזָאלעג ךיז טָאה רע זַא ,בייוו ןייז טלייצ
 זַא ןוא ,םירעדעג יד ןיא ריװשעג ַא טָאה רע זַא ןענופעג ןבָאה עלַא
 טעװ ,טשינ ןעוו ,םיריוטקָאד עסיורג יד ֹוצ ןיוו ןייק ןרָאפ ףכית זומ רע

 ןרָאװעג טרעטיצרעד זיא לרעמעט עזױר .רָאי סָאד ןבעלסױא טשינ רע
 טָאה טרעװ ַא רַאפ סָאװ :טגָאזעג טָאה יז ןוא העומש רעקיזָאד רעד ןופ
 םיא טימ טלָאװעג טָאה יז .רעכליב רימ ייב זיא טנוזעג ןייד זטלעג
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 טעװ העיסנ יד :ט'הנעטעג ןוא טגילקעג ךיז טָאה ןתנ 'ר רעבָא ,ןרָאפטימ
 .רקפה ףיוא ןביילב סטוגןוא-בָאה רעזנוא טעװ וצרעד ןוא טלּפָאט ןטסָאק

 ,םולשב רעבירַא טעװ ץלַא ןעו .םעשישטרעמ ןוא ,ָאד ביילב וד ,ןיינ

 לרעמעט עזיור ,רוציקב .ןעיירפ ךיז ןלעװ רימ ןוא ןרעקמוא ךימ ךיא לעװ

 .טקיליוועגנייא טָאה יז ןוא טכערעג זיא רע זַא ,ןעזעגנייא טָאה
 -עג ןפָאלשטנַא זיא לרעמעט עזױר ןעוװ ,טכָאנ רענעגייא רעד ןיא

 טייהרעליטש טָאה ןוא טעבילמיה ןייז ןופ ּפָארַא ןתנ 'ר זיא ,רָאװ
 יהרפש וצ קעװַא ךיוא זיא רע .טרעפוק ריא ןיא טג םעד טגײלעגנײרַא
 הרפש .ןוטעג טָאה רע סָאװ ןסיװ טזָאלעג ריא ןוא רעמַאק ןיא ןעלריצ
 ײז זַא ,טגָאזעגוצ םיא ןוא ןודלַאה ןוא ןשוק ןעמונעג םיא טָאה לריצ
 ריא ןיא ןוא .רעדניק ענייז וצ עמַאמ עיירטעג ַא ןוא בייוו טוג ַא ןייז טעװ
 טסָאה ,המהב עטלַא וד :טכַארטעג ןוא םיא סיוא טעּפשעג יז טָאה ץרַאה
 ...ןטסָאק רעייט ךיד טעוו'ס ןוא רוה ַא ןיא טבילעגנייא ךיד

 ןבָאה תכ ןיימ ןוא ךיא ױזַא יװ השעמ יד ןָא ךיז טבױה ָאד ןוא
 לָאז רע וצרעד ,רעװָאפעװי ןתנ .הריבע'לעב ןטלַא םעד טכַארבעג

 ןעמוק טשינ לָאמנייק ןלָאז רענייב ענייז זַא ןוא ,הארנ וניאו האור ַא ןרעװ

 ןבָאה סָאװ ,עקינעי יד רַאפ ףָאוטש יד זיא סָאד סָאװ ,לארשי רבק וצ
 .שדוק תירב תוא ןיא ןעװעג םגופ

 סקעז לטיפַאק

 ןטיױוצ ַא סַאהעג ןױש סָאה לרעמעס עזױר .רעבירַא זיא רָאי ַא

 השמ 'ר ,רחוס-האובת רעלָאּפמַארפ ַא ןופ בייװ סָאד ןעװעג זיא יז .ןַאמ
 יר .השורג ַא ןרָאװעג ויא יז ןעוו ,ןמלא ןַא ןרָאװעג דָארג זיא סָאװ ,סעלעכעמ

 רעטנטלָאקרַאפ רעטױרד ַא טימ לדיא ןיילק ַא ןעװעג זיא סעלעכעמ השמ
 רעטניה ןופ ןבָאה'ס סָאװ ןעמערב עטר עטכידעג טימ ןוא דרָאב
 טריפעג טָאה רע .ךעלעגייא עקידלויּפש עלעג רָאּפ ַא טקוקעגרעפַא יז
 טַאהעג ןוא ןיליפת רָאּפ יוצ טגיילעג ,בר רעלָאּפמַארפ ן'טימ תקולחמ

 -לעמ םעד ןופ סייו ןעוועג לָאמ עלַא זיא רע .לימ-רעסָאװ ַא סנגייא ןייז

 -עגנַא ןַא ןעװעג זיא דיא רעד .ןגעלעג םיא ףיוא זיא סָאװ ,ביוטש
 טימ טָאהעג הנותח טָאה רע ןעוו ןוא ,רעיופ ןופ ךָאנ דיגנ רעטּפָאטש
 ,םינוק עריא ןֹוא רעלכיײּפש ריא ןעמונעגרעביא ןוא ןעלרעמעט עזיור
 .רידא ריבג ַא ןרָאװעג רע זיא

 ןבָאה ,סנטשרע !טַאהעג הנותח םיא טימ לרעמעט עזיור טָאה םורָאװ
 ךוא טנלע ןעװעג ךעבענ יז זיא ,סנטייוצ .טגײלעגנײרַא ךיז ןשטנעמ
 ןטײברַאפ לסיבַא שטָאכ ריא ןָאק ןַאמ רערעדנַא ןַא זַא .טניימעג טָאה יז
 עניימ רַאפ ךודיש םעד טפרַאדעג .ם"ס םעד ,ךיא בָאה ,סנטירד .ןע'נתנ
 'ר .תועט ַא טַאהעג סָאה יז זַא .ןעזעגניא יז טָאה ,ונ .תומזמ
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 טוואורּפעג םיא טָאה יז .גנעג עקיד'הנושמ טַאהַעג טָאה סעלעכעמ השמ
 טלָאװעג טשינ טָאה רע רָאנ ,רערַאד ַא ןעועג זיא רע םורָאװ ,ןעלכעק
 טַאהעג ביל טָאה רע .ךעלדניה ןוא סנכוקנַאפ ,ךעלּפערק עריא ןרירנָא
 ןוא ךעטער טימ סעלעביצ ,ןלָאש יד ןיא לפָאטרַאק ,לבָאנק טימ טיורב
 עטרעדָאמשרַאפ ןייז .שיילפ ןרעדניר רַאד לקיטש ַא גָאט ןיא לָאמניא
 -עגמורַא רע טָאה ןרעדולּפ יד ,טלקעהעצ ןעװעג לָאמעלַא זיא עטָאּפַאק
 עזיור סָאװ ,דָאב ןיא ןייג טלָאװעג טשינ טָאה רע .לדנעב ַא טימ ןדנוב

 רע ,ןבײרט טחמעג םיא טָאה יז ןוא ,ןצייהסיוא טזָאלעג טָאה לרעמעט
 ןטלעז רע זיא וצרעד .םינותחת רָאּפ ַא רעדָא דמעה ַא ןוטרעביא לָאז
 סָאה רע רעדָא ,סנגעוורעטנוא ןעוועג זיא רע רעדָא :בוטש ןיא ןעוועג
 טעּפש ןפָאלש ןעגנַאגעג רע זיא טכַאנײב .תופיסא ףיוא ט'להק'עג ךיז
 ןענַאטשעגפױא .רעגעלעג ן'פיוא טמורבעג וא טצכערקעג טָאה רע ןוא
 ןבױהעגנָא ךיילג טָאה רע ןוא ןרעטשנגרָאמ ןטימ ךיילגוצ רע זיא
 טנעָאנ ןעװעג ןוש זיא לרעמעט עזיור ליואוביוא .ןיב ַא יװ ןעמושז
 ןבָאה ערעדנַא סָאװ טַאהעג טנייפ טשינ ץלַא ךָאנ יז טָאה ,קיצכעז יד וצ
 זיא'ס ןוא ריא וצ ןעמוקעג ןטלעז זיא סעלעכעמ השמ 'ר רעבָא ,ביל

 טָאה השא יד ,רוציקב .טױנעג םיא טלָאװ דש ַא יװ ןעװעג קיטפַאהרָאװ
 סָאה זץט טנעקעג יז טָאה סָאװ רעבָא ,לַאפעגנירַא זיא יז זַא ,ןעזעג
 .ןגיושעג ןוא רעסַאװ טימ ליומ לופ ַא ןעמונעגנָא יז

 לרעמעט עזיור ןעוו ,(וצ-לולא ןעוועג זיאיס) גָאטימכָאנ ַא ןיא לָאמנייא
 -סיוא ןַא ןעזרעד יז טָאה .ףַאשעמָאּפ סָאד ןסיגסױא ףױה ןיא םױרַא זיא

 זיא ףאשעמָאּפ סָאד ןוא יירשעג ַא ןוטעג טָאה השא יד .שינעעז שילרעט
 ריפ ַא .סיפ עריא רַאפ ןסָאגעגסױא ךיז ןוא טנעה עריא ןופ ןלַאפעגסױרַא
 ןיא רע ,ןַאמ רענעזעוועג ריא ,ןתנ ןענַאטשעג זיא ריא ןופ טייוו ןלייא
 טלקיװעגמורַא ןַאטּפַאק םענעסירעצ ַא ןיא ,רעלטעב ַא יװ ןוטעגנָא ןעוועג
 .לטיה ַא ןופ קַאלשרעטנוא ןַא ןיא ןוא סעבַארקש ןיא ,קירטש ַא טימ
 -צרָאװ יד .לעג ןעוועג טציא זיא ,טיור ןעוועג לָאמַא זיא סָאװ ,םינּפ ןייז
 "יק ןעגנַאהעגכָאנ ןבָאה ןגוא יד רעטנוא .יורג ןעוועג ןענייז דרָאב ןעל
 רעטניה ןופ ןעלרעמעט עזיױר טקוקעגנָא טָאה רע .סעברָאט ןוא ךעלעש
 עזיור ןיא ליװ ַא .קילב םענעשַאלרַאפ ַא טימ ןעמערב עטרעביושעצ יד

 וצ ךיז טָאה'ס זַא ןוא ןברָאטשעג ןיוש זיא רע זַא ,ןלַאפעגנייא ןעלרעמעט
 ,רוהט תמ :ןוט ףור ַא טלָאװעג ןיוש טָאה יז .טלַאטשעג ןייז ןזיוװַאב ריא

 ,גָאט רעלעה ןעוועג ךָאנ זיא'ס תמחמ רעבָא .ןיײרַא ור ןייד ןיא ריד ייג
 קידנרעטיצ ַא טימ ןָאטעג גערפ ַא טָאה ןוא ךיז וצ ןעמוקעג דלַאב יז זיא
 :לוק

 זןגױא יד טשינ ךימ ןרָאנ --
 ,ךיא ןיב סָאד -- ,טרעפטנעעג ןתנ טָאה ,ָאי --
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 ךיז ןוא ןענַאטשעג בייוו-ןוא-ןַאמ ענעזעוועג יד ןענייז עלייוו עגנַאל ַא
 סָאד ןרָאװעג לבלובמ יױזַא זיא לרעמעט עזיור .טייהרעמוטש טקוקעגנָא
 רעטנוא ןוטעג לכיורטש ַא ךיז ןבָאה סיפ יד .ןושל סָאד ןרױלרַאפ טָאה יז
 טשינ ,םױב ַא ןופ םַאטש ַא ןָא ןפַאכנָא טחמעג ךיז סָאה יז ןוא ריא
 .ןלַאטוצמוא

 .ןפורעגנָא ךיז יז טָאה ...!ןרָאװעג זיא ריד ןופ סָאװ ,יײװ --
 .טגערפעג ןתנ טָאה -- זםייה רעד ןיא זיא ןַאמ ןייד --
 ...ןייג -- עטפעלפעג ַא טגערפעגקירוצ יז טָאה -- זןַאמ ןיימ --
 יז רעבָא ,בוטש ןיא ןטעבניירַא םיא טלָאװעג טָאה לרעמעט עזיור

 םיא טימ ןביילב טשינ יז רָאט ןיד םעד טל זַא ,טנָאמרעד ךיז טָאה

 -רעד םיא טעװ טסניד יד זַא ,טַאהעג ארומ טָאה יז .ךַאד ןייא רעטנוא
 .ףַאשעמָאּפ סָאד ןביוהעגפיוא ןוא ןגיױבעגנָא ךיז טָאה יז .ןענעק

 .טגערפעג יז טָאה -- !ןפָארטעג טָאה סָאװ --
 ךיז טָאה רע זַא ,רעטרעוװ עטקַאהעגּפָא ןיא טלייצרעד ריא טָאה ןתנ

 ןוא ,טַאהעג הנותח ריא טימ ןילבול ןיא ןעלריצ-הרפש טימ טגגעגַאב
 עריא וצ ,רַאגנוא ןייק ריא טימ ןרָאפ לָאז רע טדערעגנָא םיא טָאה יז

 טע'בנג'ַאב םיא הבקנ יד טָאה ,ץענערג רעד ייב .אינסכא ןַא ןיא .םיבורק
 ןופ .ןעמונעגוצ םיא ייב םישובלמ יד וליפא טָאה יז .ןענורטנַא זיא ןוא

 ןיא טקיטכענעג ,הנידמ רעד רעביא טרעדנַאװעג רע טָאה ןָא סלָאמַאד

 ןיא .רעזיה יד רעביא עברָאט ַא טימ ןעגנַאגעג ךױא זיא ןוא םישדקה

 םינבר האממ רתיה ַא ןעמענסױרַא טעװ רע זַא ,טניימעג רע טַאה בױהנָא
 ךיז טָאה רע .ןעלרעמעט ץזױר ,ריא טימ ןבָאה הנותח רעדיװ א
 ,טרעהעג רעבָא רע טָאה ,ונ .לָאּפמַארפ ןייק געװ ןפיוא טזָאלעג רעבירעד
 ןטעב ןעמוקעג זיא רע ןוא ,טַאהעג הנותח טָאה ,לרעמעט עזר ,יז זַא
 ...הליחמ ריא ייב

 ענעגייא יד טביולגעג טשינ ןֹוא טקוקעגנָא םיא טָאה לרעמעט עזיור
 -עג יװ ןקעטש ןעמורק ַא ףױא טנַאה יד טרַאּפשעגנָא טָאה רע .ןגױא

 .קילב םעד ריא וצ ןביױהעגפיוא טשינ ןוא ,רעייג-הנידמ ַא ךעלנייוו
 .רעבעליזָאנ ןוא ןרעיױא ענייז ןופ טצרַאטשעגסױרַא ןבָאה רָאה ךעלטניב
 םעד ןופ ,טנוװײל-קַאז יד טקוקעגרעפַא טָאה קילזט ןייז ןיא סיר ןייא ןופ
 ןיא זיא רע זַא ,ןזיועגסיױא ךיז טָאה'ס .בײל עזיולב סָאד -- ןרעדנַא
 .סקואוו ןיא רענעלק ןרָאװעג רָאי םעד

 .טגערפעג יז טָאה -- !ןעזעג טײל-טָאטש ןופ ץעמע ריד סָאה --

 יד טימ ןעמוקעג ןיב ךיא -- ,טרעפטנעעג רע טָאה -- ןיינ --
 .רעדלעפ

 טָאה -- !ריד טימ ןוט טציא ךיא לָאז סָאװ ,סניימ קילגמוא ---
 .שיא-תשא ןַא ןיב ךיא -- .ןפורעג יז
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 ײז -- .טרעדיװרעד ןתנ טָאה -- .טשינרָאג ריד ןופ ליושכ --
 ,טנוזעג

 רעטצניפ --- .ןָאטעג יירשעג ַא לרעמעט עזיוד טָאה -- !טשינ ףיול --
 ...!סניימ לזמ

 .ןצכולש ןעמונעג ןוא טנעה עדייב טימ םינּפ סָאד טלעטשרַאפ טָאה יז
 :ץכעלייוורעטניה ףיוא טקורעגּפָא ךיז טָאה ןתנ

 ךָאנ ןיב ךיא -- .ןפורעגנָא ךיז רע טָאה -- טשינ ךימ ןײװַאב --

 .ןברָאטשעג טשינ
 טלָאװ -- ,טרעפטנעעגּפָא יז טָאה -- ,ןברָאטשעג וטסלָאװ יאוולה --

 .ןעוועג רעלייוו רימ

 עניימ עלַא ןוטעג טַאהעג טשינ ךָאנ ,תיחשמה ןטש רעד ,ךיא בָאה ,ונ
 טשינ ךָאנ זיא ףָארטש ןוא תוריבע ןופ לָאשגָאװ יד .ןטייקיטסילרעטניה
 ןחער ןעמונעג ןוא טרעדעפעג רעבירעד ךימ בָאה ךיא .לקשמ ןיא ןעוועג
 סָאד ,טנַאקַאב זיא'ס ןעד ,םימחרילעב ַא ןופ חסונ ןטימ השא רעד וצ

 ארטיסמ טוג ױזַא ןייז ןָאק ,הדימ ערעדנַא רעדעי יװ ךיילג ,טיײקידמירַאברעד

 זיא רע ,טגָאזעג ךיא בָאה ,לרעמעט עזיור .אנימיד ארטיסמ יװ אלאמשד
 טסנָאק וד ןוא רָאי קיצפופ עּפַאנק טבעלעג םיא טימ טסָאה וד ,ןַאמ ןייד
 טָאה יז ןעװ ןֹוא .ןסיוטשרַאפ טשינ ,טײקנלַאפעג ןייז ןיא ,טציא םיא
 ןופ ןכַאמ ןוא ןייטש טשינ ָאד ךָאד ןעק ךיא !ןוט ךיא לָאז סָאװ :טגערפעג
 טָאה יז .לטרָאפ ַא ןבעגעג ריא ךיא בָאה -- ,רעטכעלעג עשיטייל'ס רימ
 ןע'נתנ ןבעגעג טָאה יז .קילב םעד ןביהעגפיוא ןוא ןוטעג רעטיצ ַא

 ןעמונעג רעקינעטרעטנוא ןַא טָאה רע ןוא ,ןײגכָאנ ריא לָאז רע ,ןכייצ ַא
 ץלַא טוט סָאװ ,יחרּפ"יחרא ןַא ךעלנייוועג יװ ,טירט"סופ עריא ןיא ןכירק
 .םיא טסייה עטסָאבעלַאב יד סָאװ

 ןביז לטיּפַאק

 ןענַאטשעג זיא ,רָאב ןופ טייוו טשינ ,רעלכייּפש ןרעטניה ,ףיוה ןיא

 ס'לרעמעט עזיור טניואועג טרָאד ןבָאה קירוצ ןרָאי טימ .הברוח ַא
 עטשרעטנוא יד .קידיײל ןענַאטשעג יבעג סָאד זיא טציא .עמַאמיעטַאט
 ךָאנ ןענעז ןרָאג ןפיוא .רעטערב טימ טּפַאלקרַאפ ןעוועג ןענעז רעטצנעפ

 ןטלַאהעגפױא ךיז ןבָאה ךַאד ןפױא .םירדח עצנַאג עכעלטע ןבילבעג
 טָאה ןעמיוק ןיא .ןטסענ טיובעג ןבלָאװש ןבָאה עניר רעד רעטנוא .ןביוט
 טַאהעג לָאמ למיוו טָאה ןתנ 'ר .םיועב רענעבירעגסיוא ןַא טקעטשעג
 טָאה לרעמעט עזר רעבָא ;ןגילניא רעױמ יד ףרַאד'מ זַא ,טדערעג
 ןרעטלע עריא ןופ זױה סָאד יז טעװ טכעל יז גנַאל יװ זַא ,ט'הנעט'עג
 ןוא גרַאװטלַא טרעגלַאװעג ךיז טָאה םעדיױב ןפיֹוא .ןפרַאװנײא טשינ

 ךיז טכייל טכַאנ רעד ןטימ ןיא זַא טלייצרַאפ ןבָאה ךעלגניא-רדח .תומש
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 טציא .תוחור טצעזַאב ךיז ןבָאה רעלעק ןיא זַא ןֹוא ,הברוח רעד ןיא
 גנירג ןעמוקעגנָא טשינ זיא'ס .ןע'נתנ ןיהַא טריפעג לרעמעט עזר טָאה
 -עטש סימ ןסקָאװַאב ןרָאװעג זיא געטש רעד .תלוּפמ סָאד ןכיירגרעד וצ
 סעלָאּפ ס'לרעמעט עזיור טּפַאכעגנָא ןבָאה רענרעד יד .ץכעירב ןוא ץכעכ

 ריט ענעּפָא יד .ךעלגרעב ןבָארגעגנָא ָאד ןבָאה ןפרָאװלױמ .לגענ טימ יװ
 טָאה לרעמעט עזױר .ןבעוװעגניּפש טימ טמױצרַאּפ טכידעג ןעוועג זיא
 ןבָאה סָאװ ,ּפערט יד .טמױרעגּפָא סָאד ןוא גיווצ עליופ ַא ןביוהעגפיוא
 .טלקַאװעג ךיז טָאה רעדנעלעג סָאד .טלקָאשעג ךיז ןבָאה ,ףױרַא טריפעג

 ךיז לייוו ַא לרעמעט עזיור טָאה ,רעווש ןעוועג ריא ןענייז סיפ יד תמחמ
 ביוה ַא ךיז טָאה ביוטש רעטכידעג ַא .ןגיובנעלע סינתנ ןָא טרַאּפשעגנָא
 .ןסינ ןוא ןטסוה ןעמונעג טָאה ןתנ ןוא ,ןָאטעג

 .רעטפילברַאפ ַא טגערפעג רע טָאה -- ז ךימ וטסריפ ןיהואוו --
 -- .טרעפטנעעג לרעמעט עזיױר טָאה -- ,דחּפ ןייק טשינ בָאה --

 .טכער ןייז ןיוש טעיס
 ןיא טרעקעגמוא ךיז ןוא הברוח רעד ןיא טזָאלעגרעביא םיא טָאה יז

 ןײגמיהַא ןָאק יז זַא ,טסגיד רעד ןסיװ טזָאלעג יז טָאה ןטרָאד .זיוה ריא
 .ןטעב גנַאל טזָאלעג טשינ ךיז טָאה דױמ יד .טעּפש זיב ןעמױז ךיז ןוא
 ןענייז'ס ואוו ,רעמלַא יד טנפעעג לרעמעט עזיור טָאה ,קעװַא זיא יז ןעוו
 שעו ענייז עדָאמָאק רעד ןופ ןעמונעגסױרַא .םישובלמ ס'נתנ ןעגנַאהעג ךָאנ
 ןוא קעוַא רעדיװ יז זיא דלַאב .הברוח רעד ןיא ןגָארטעגרעבירַא סָאד ןוא
 יץכעשודעג סימ עשַאק ןופ סײצלָאמ ַא רעבױק ַא ןיא םיא טכַארבעג
 ויא ןתנ .סעמיצ'ןעמיױלפ ןוא הלח .ךעלסיפ ענרעבלעק טימ לשיירג
 -רשיי ןייק טגָאזעג טשינ וליפא ריא טָאה רע זַא ,קירעגנוה ױזַא ןעוועג
 טגױנעגסיא ןוא לָאמטכַאנ סָאד טקורעגנירַא טָאה רע יװ םעדכָאנ .חכ
 רעמע ןַא טּפעשעגנָא לרעמעט עזיור טָאה .ָאנד ןזיב ךיוייןעמיולפ יד
 טייװצ ַא ןיא ןײגנײרַא לָאז רע .ןסייהעג םיא ןוא םענורב ןופ רעסַאװ
 רעבָא ןלַאפוצ ןבױהעגנָא סָאה טכַאנ יד ,ןשַאװּפָא טרָאד ךיז ןוא רדח
 עזױר יװ ןוטעג טָאה ןתנ .טרעמעדעג גנַאל טָאה תושמשה"ןיב רעד
 ןרעדנַא םעד ןיא טָאה רע יװ ,טרעהעג טָאה יז ןוא ןלױפַאב טָאה לרעמעט
 עניר ןוטעגנָא רע טָאה ךָאנרעד .טצפיזעג א טעקסוילּפעג ךיז רדח
 ןעוועג זיא'ס ןוא רעטצנעפ ןיא טנײשעגנײרַא טָאה הנבל עלופ ַא .םישובלמ
 סָאװ ,קָארפָאלש םעד ןיא ,דמעה ןרָאלק םעד ןיא .גָאטײב יװ ,קיטכיל

 רענעדייז רעד ןיא ,רעסעלב ןוא ןעמולב סימ טקיטשעגסוא ןעוועג זיא
 ןעזעגסיוא רעדיװ ןתנ טָאה ,ךישקעטש ענעטעמַאס יד ןוא עקלומרַאי
 טימ ןסיג ןעמונעג טָאה לרעמעט עזיור .לָאמ ַא סָאװ רענעגײא רעד
 .חטעג קוק ַא םיא ףיוא טָאה יז ןעװ ,ןרערט

 לרעמעט עזיור טָאה ,סנגעוורעטנוא ןעוועג זיא סעלעכעמ השמ תמחמ
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 טכַארבעג ןוא םײהַא ךיז וצ קעװַא יינסנופ זיא יז .טייצ גונעג טַאהעג
 טפרָאדַאב זיולב טָאה'מ .ןענַאטשעג ָאד זיא טעב ַא .טנַאװעגטעב ךיז טימ

 לרעמעט ץעזױר טָאה טכיל ַא ןדניצנָא יװ יֹוזַא .ךעלטערב ןסַאּפנײרַא

 יז טָאה יש יד ןעזרעד טנעקעג טָאה ץעמע םורָאװ .טלָאװעג טשינ
 ןפױא ןע'נתנ טימ ןעמַאװצ ןירַא זיא יז .לקנוט רעד ןיא טערָאּפעג ךיז
 "טסײל ןענופעג (ןגױא ענעצַאק טימ רעדָא) טייהרעדנילב ןוא םעדיוב
 ַא העלײל ַא ,קעד'רעטנוא ןַא טײרּפשעגסױא יז טָאה ךָאנרעד .ךעל
 ןעגנערבוצטימ ןסעגרַאפ טשינ וליפא טָאה יז .ןשיק ןכוּפ ַא ןוא ערדלָאק
 ןרַאפ ןקיוקרעד ךיז לָאז ןתנ זַא ,ןעלכיק ןקעב ַא ןוא ךלימ לגירק ַא
 קידנעקניה ַא ףיוא טרַאּפשעגנָא ךיז השא יד טָאה ןַאד טשרע .ןײג-ןפָאלש

 ,טעב גערב ן'פיוא טצעזעגוצ ךיז טָאה ןתנ .טורעגּפָא ךיז ןוא לקנעב
 ןגרָאמ -- .ןפורעגנָא ךיז ףוס םוצ רע טָאה -- הלועּפ יד זיא סָאװ --

 .רעטייוו ןייג ךיא זומ
 .ּפָא ךיד ור -- ,טגערפעג לרעמעט עזיור טָאה -- ז ןגרָאמ םורָאװ --

 ,ןפױלטנַא טשינ ריד טעוו שדקה'ס
 עוױר .טלמרומעג ןוא טדערעג ןוא טעּפש זיב ןסעזעג ןענייז יז

 רעדיװ ןוא ןבױהעגנָא יינטנופ :טרעהעגפיוא ןוא טנייוועג טָאה לרעמעט
 הדומ ץלַא ריא לָאז ןתנ זַא ,טגנַאלרַאפ טָאה יז .ןרָאװעג סליטשעגנייא
 טָאה רע יװ טלייצרעד לָאמַאכָאנ ריא טָאה רע ןוא ,ןענעקייל טשינרָאג ,ןייז
 יז יװ ,טלעטשעג הּפוח ןבָאה יז יװ ,ןע'לריצ הרפש טימ ןפָארטעג ךיז
 יז יװ ןוא ,גרובשערּפ ןייק ריא טימ ןרָאפ לָאז רע ,טדערעגנָא םיא טָאה
 דייר עטוג טימ לופ טכַאנ ַא זױה-רָאפנייא ןיא םיא טימ טכַארברַאפ טָאה
 -םיוא יז זיא ,ןפָאלשעגנײא זיא רע ןעו ,גָאטרַאפ ןוא ,שינעביל ןוא
 ךיוא טָאה רע .זדלַאה ןופ עלעברָאט סָאד םיֹא ןדנובעגּפָא ןוא ןענַאטשעג
 ךיז ןוא לטיה-םעש סָאד ןוטסיוא טװמעג טָאה רע יװ ,ןבעגעגרעביא
 -ביא .ןשיט עדמערפ יב ןסע ןוא ןבוטשיםיחרוא-תסנכה ןיא ןרעגלַאװ
 םֶקָא ןפורעגנָא םיא טָאה יז ןוא טגרעצרעד יז ןבָאה דייר ענייז ליואוו
 .תונמחר ןופ ןעגנַאגעצ שממ ץרַאה ריא זיא --- ,שיקעל ,םת ,לזייא

 -רעבָא טלמרומעג ןײלַא ךיז וצ יז טָאה -- זטציא ןעמ טוט סָאװ --
 זָאל :טרעפטנעעג בָאה ,ערה-רצי רעד ,ךיא ןוא ,לָאמַא"רעדיוו ןוא לָאמַא

 יטעוװ רע .לַאגסנייז רַאפ טשינ זיא טיורב-לטעב סָאד .ןײגקעװַא טשינ םיא
 -עג טָאה לרעמעט עזיור ןעוו ןוא .דנַאש ןוא רעצ ןופ ןעמוקמוא ,הלילח
 -תשא ןַא זיא יז לייװ ,ןעגנערברַאפ טשינ םיא טימ רָאט יז סָאד ט'הנעט
 ןרטדנוזּפָא טג ַא ןופ תורוש ףלעווצ יד ןעד ןענָאק :טגָאזעג ךיא בָאה ,שיא
 ןַארַאפ ןעד זיא !טרעטנענרעד ןבָאה רָאי קיצפופ סָאוו ,תומשג ייוצ
 יעדמערפ ןיא רעטסעווש ַא ןוא רעדורב ַא ןעלדנַאװרַאפ לָאז סָאװ ,ןיד אזַא
 םולח ןיא טשינ םיא וטסעז !ץרַאה ןיא ןקַאבעגניײא ןתנ טשינ ריד זיא
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 סָאד טלעטשעגפיוא סיילפ ןוא ימ ןייז טימ טשינ רע טָאה !טכַאנ עדעי

 ַא ןוא רעדמערפ ַא וסעלעכעמ השמ זיא סָאװ ןוא !ןגעמרַאפ עצנַאג

 ,םונהיג ןיא ןעינתנ טימ ןעלגערּפ וצ ךיז רעכיילג זיא'ס ,ןבעל'כ .רעקניטש
 ריא בָאה ךיא .ןדעיזג ןיא עלעקנעבנסיפ ַא סעלעכעמ השמ ייב ןייז וצ יװ
 הצירּפ יד סָאװ ,ץירּפ ַא ופ ,לכיב-השעמ ַא ןופ גנוריסַאּפ ַא טנָאמרעד
 ריא טָאה רע יװ ןוא ,רעבײרט-ןרעב ַא טימ ןפָאלטנַא םיא ןופ זיא
 רעד ןעוו .ןירַא סָאלש ןיא ןעמונעגקירוצ יז ןֹוא ןעוועג לחומ ךָאנרעד

 עזױר זיא ,ףלע ןעגנולקעגסיוא טָאה רעטסיולק ןשיטָאטש ןיא רעגייז
 ,טעב-למיה ריא ןיא טגיילעג ךיז טָאה יז .םיהַא קירוצ קעװַא לרעמעט
 םייב ןענַאטשעג גנַאל זיא ןתנ .רעביט ןיא יװ ןפרָאװעג יז טָאה'ס רעבָא
 טימ לופ ןעוועג זיא למיה רעקיד'לולא רעד .טקוקעגסױרַא ןוא רעטסנעפ
 ,לוק ךעלשטנעמ ַא טימ טליוהעג טָאה ךַאד-לוש ןפיוא עװָאס יד ,ןרעטש

 -עּפניק ןופ ןשינרעמָאי יד ןיא טנָאמרעד טָאה ץעק ןופ ןעקוַאימ סָאד
 טכודעג ךיז טָאה'ס ןוא טצלירגעג ןבָאה ןלירג .ןעיײו ערעייז ןיא סנירָאט
 ןופ .רעמיוב יד ןופ ןעמַאטש יד טגעזעג ןטלָאװ ןגעז ענעגרָאברַאפ ךיילג

 ךיז ןעשַאּפ סָאװ ,דרעפ ןופ ןעשזריה סָאד טרעהעג ךיז טָאה רעדלעט יד
 רעד תמחמ .רעכוטסַאּפ ןופ ןעיירשעג עקידנלַאש יד ןוא ,טכַאנ עצנַאג ַא
 ףיוא יװ לטעטש עצנַאג סָאד ןעז טנעקעג ןתנ טָאה ,ךיוה ןעוועג זיא ןרָאג
 סָאד ןוא עקטַאייטכעש יד ,הלפית יד ,לידבהל ןוא ,לוש יד :טנַאה רעד
 טָאה רע .םיױג ןעניואוו'ס ואוו ,ךעלסעג עקיטייז יד ןוא קרַאמ םעד .דָאב
 .לטערב ןוא לרעמעק ,לכלעטש סעדעי ףיוה םענעגייא ןייז ןיא טנעקרעד
 ןופ סױרַא זיא זיומ-דלעפ ַא .ץלָאה ןופ ערָאק יד טליישעג טָאה גיצ ַא
 ןענַאטשעג גנַאל זיא ןתנ .ערָאנ ריא ןיא טרעקעגמוא ךיז ןוא רעלכייּפש
 ײס ,דמערפ ייס ,שימייה ייס ןעוועג זיא םורַא ץלַא .רעטּפַאגרַאפ ַא
 ןשיװצ ןעװעג טשינ רעמ טלָאװ רע יװ .טפַאה ןָא ייס ןוא קידתושממ
 עקיד'שדוק-ןושל .טבעװשעגמורַא ָאד טלָאװ חור ןייז רָאנ ,עקידעבעל יד

 ןפױא ןעגנעה ןבילבעג ןֹוא ןיז ןפױא ןעמוקעג םיא ןענעז רעטרעװ
 ַא -- ןעװעג זיא רע :טנָאמרעד ךיז רע טָאה ימ רעגנַאל ךָאנ .גנוציץיּפש
 .הארג וניאו האור

 טכא לטיּפַאק

 לרעמעט עזיור זַא ,העומש יד טײרּפשרַאפ ךיז טָאה לָאּפמַארפ ןיֹא
 .ןמז ןטימ ןיא ןבירטעגסױרַא יז ןוא טסניד רעד טימ טגירקעצ ךיז טָאה
 טַאהעג טָאה דױמ יד םורָאװ ,טרעדנוװרַאפ ןעװעג ןענעז רעבייו יד
 זַא .ןעוועג זיא תמא רעד .רעשיטייל ַא ןוא רעקיסיילפ ַא רַאפ ןעמָאנ ַא
 ןסיװרעד טשינ ךיז לָאז יז ,טפַאשעגּפָא סנגייא יו טָאה לרעמעט עזיור
 .הברוח רעד ןיא ףיוא ךיז טלַאה ןַאמ רעטשרע ריא ,ןתנ זַא :דוס ריא
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 ךיא בָאה ,דניז וצ טייל יד ןָא דער ,ם"ס םעד ,ךיא ןעװ ,ךילנייוועג יװ
 זיב ,לייורעד ףױא ןוטעג טרעװ ץלַא סָאד ,לרָאּפ םעד טסעומשעגנייא
 ךיא בָאה ,ונ .ךיז וצ ןעמוק ןוא ןשינעלגָאװ ענייז ןופ ןעורּפָא ךיז טעװ ןתנ
 רעגעגרָאברַאפ רעד טגיײלעגנָא ןייז לָאז ןעלרעמעט עזיור זַא ,ןעזעג רעבָא
 ייז ליואווביוא .החונמ-םוקמ ןייז ןעלעפעגליואוו לָאז ןעינתנ זַא ןוא טסַאג
 ןדייש ןזומ ךיז דלַאב ןלעװ ייז זַא ,טדערעג יינסנופ לָאמ סעדעי ןבָאה
 רעדיוװ סָאה יז .עבק-תריד ַא ןע'נתנ רַאפ טכירעגנייא לרעמעט עזיור טָאה

 ןגָארטעג ןוא ,ןטייצ עקילָאמַא יד ןיא יװ ,ןעלנערּפ ןוא ןכָאק ןעמונעג
 געט עכעלטע ךָאנ .ןיירַא שינעטלעהַאב ןייז ןיא ןע'נתנ ץזייּפש עטוג יד
 ןוא רעצכעגייט יד ןופ .ןענעקרעד םוצ טשינ טרעדנערַאפ ךיז ןתנ טָאה ור
 ךיז טָאה ךיב ןייז ןוא ךעלטיור ןרָאװעג יינספיוא םינּפ ןייז זיא ןעלגוק

 ,רעדמעה ענעטּפָאהעגסױא ןוטעגנָא רעדיוו טָאה רע .טציּפשעגסױא שיידיגנ
 -ַאב ַא ןיא זָאנ יד טציינשעג ןוא סקָארּפָאלש ענעסַאלטַא ,ןשטַאל ענעשוילּפ
 ןרעװ ןסעגעגוצ טשינ םיא לָאז סע .עלײשטַאפ"ענעשעק רענעטסיט
 ,שמוח-שטייט ַא טכַארבעגפױרַא םיא לרעמעט עזיור טָאה ,ןייג-קידייל סָאד
 ןרעכיור וצ טַאהעג ביל טָאה ןתנ .ךעלכיב-השעמ קַאּפ ַא ןוא יבצ-תלחנ ַא

 רַאפ ןעמוקַאב לציּפש ַא ךרוד טָאה לרעמעט עזור ןוא קעביצ-עקלול ַא
 ןוא ןיײו רעשעלפ רעלעק ןופ ןעמונעגסױרַא ךיוא טָאה יז .קַאבַאט םיא
 לרָאּפ ע'טג'עג סָאד ןוא ןרָאי טניז ןייטש טַאהעג טָאה ןתנ סָאװ ,דעמ
 ,טגרָאזעג ןױש בָאה ךיא .הברוח רעד ןיא תודועס טכירעגנייא טָאה
 םיא בָאה ךיא .םייה רעד ןיא ןייז רעקינייװ סָאװ לָאז סעלעכעמ השמ זַא
 ַא טצנַאשעגוצ וליפַא םיא ןוא םידירַאי ײלרעלַא ףיוא טקישעגסױרַא
 רעייש ןרעטניה הברוח יד זַא ,וצרעד טריפרעד דלַאב בָאה ךיא .תוררוב
 רעגרַאק ַא יװ ךיילג .טסיירט עקיצנייא ס'לרעמעט עזיור ןרָאװעג זיא
 ןבָארגַאב ץעגרע טָאה רע סָאװ ,רצוא ןייז ןגעװ טכַאנ ןוא גָאט טכַארט
 רָאנ לרעמעט עזױר טָאה ױזַא ,ןגױא עכעלשטנעמ ןופ שינעליוהרָאפ ןיא

 -רַאפ ךיז ןיא טָאה יז סָאװ ,דוס םעד ןוא הברוח רעד ןגעו טרעלקעג
 ןעוועג ןיוש טלָאװ ןתנ ךיילג טכודעגסיוא ריא ךיז טָאה לָאמוצ .ןגרָאב

 ןטכַאמעג קידעבעל םיא לייו ַא ףיוא ךורּפש ַא ךרוד טלָאװ יז רָאנ ,טיוט

 ןבָאה טשינ ןָאק השעמ יד סָאד ןעמוקעגרָאפ ריא זיא לָאמ רעדנַא ןַא
 ןוא רעטצנעפ ריא ןופ טקוקעגסױרַא טָאה יז ןעוו .רָאװ רעד ףיוא ןעשעג
 ןעק'ס ,ןיינ :טכַארטעג יז טָאה ,הברוח רעד ןופ ךַאד ןקיכָאמ םעד ןעזעג
 -רַאפ ןיב ךיא רָאנ ,שרעדנַא טשינ .ןטרָאד ךיז טניפעג ןתנ זַא ,ןייז טשינ

 ןוא ,ּפערט עקידלקַאװ יד טימ ףױרַא ,ןיהַא קעװַא יז זיא דלַאב .טדנעלב
 לביימש ןשימייה ןייז טימ ,שיילפ-ןוא-טולב ןיא ןעמוקעגנגעקַא ריא זיא ןתנ
 ןוא ,טגערפעג םיא יז טָאה -- זָאד טזיב ,ןתנ .ךורעג ןעמענעגנָא ןייז ןוא
 ףױא טרַאװ ןוא ַאד ןיב ךיא ,לרעמעט עזיור .ָאי :טרעפטנעעג טָאה רע

28 



 טָאה רע ןוא ,טשרָאפעג יז טָאה -- !טקנעבעג רימ ךָאנ טסָאה .ריד
 רימ ייב זיא ,טירט ענייד רעה ךיא ןעוו ז שרעדנַא ןעד יװ :טרעפטנעעג
 -עגוצ ריד וטסלָאװ -- ,ןפורעג רעטייוו יז טָאה -- ,ןתנ ,ןתנ .בוט-םוי
 טָאה רע ןוא !ףוס ַא ױזַא ןבָאה ןלעװ רימ זַא ,קירוצ רָאי ַא טימ טביולג

 ,יוא .םולח רעזייב ַא יװ טעּפע זיא סע ,לרעמעט עזיור ,ןיינ :טלמרומעג
 רימ זַא ,ארומ בָאה ךיא ןוא ןרױלרַאפ ןיוש רימ ןבָאה טלעװייד ,ןתנ
 ךוא ,טע'הנעט'עג לרעמעט עזיור טָאה -- ,ךיוא טלעוו"-ענעי ןרילרַאפ ןלעװ
 טשינ ,ןשטנעמ רַאפ ךיוא זיא םונהיגיס ,אלימ ,ונ : טגָאזעגקירוצ טָאה רע
 .טגיה רַאפ

 ,ךיא בָאה ,םידיסח תכ רעד וצ טרעהעג טָאה סעלעכעמ השמ תמחמ
 ן'יבר ןייז וצ םיארונ'םימי ףױא טקישעגקעװַא םיא ,ארממ ןקז רעד
 ַא ןעינתנ ןגָארטעגפױרַא טָאה יז ,ןײלַא ןבילבעג זיא לרעמעט עזיור ןוא
 .הדועס עקיד'הנשה-שאר ַא טיירגעגוצ םיא ןוא רוזחמ ַא ,לטיק ַא ,תילט
 עקיטגװָא יד ןסעגעג רע טָאה ,הנשהישאר טשיג טנײש הנבל יד תויה
 איצומ ַא ןעקנוטעג טייהרעדנילב טָאה רע .רעטצניפ רעד ןיא טייצלָאמ
 -לימ ַא ןוא ּפרַאק ַא ןופ ּפָאק ַא ,ןרעיימ ,לּפע טכוזרַאפ ןוא קינָאה ןיא
 לטיק ןוא תילט ןיא ןענַאטשעג רע זיא גָאטײב .וגייחהש ַא ףיוא םיורג

 םעד לוש רעד ןופ טרעהעג וליפַא טָאה רֶע .טנװַאדעג טָאה רע ןוא
 ןשיווצ ןעמוקעגפיורַא םיא וצ זיא לרעמעט עזיור .ןזָאלב-רפוש ןופ ךליהּפָא
 ,עבוש רענעסעלטַא-סייו ריא ןיא ,דיילק ןדלָאג ריא ןיא ףסומ ןוא תירחש
 ,םידעפ ענרעבליז טימ ןעװעג ןטפָאהעגסױא זיא סָאװ ,לֵאׂש רעד ןיא

 .םיבוט םייחל רתלאל םתחתו בתכת הבוט הנשל :ןשטנואוועגנָא םיא ןוא
 טָאה ,ןתנ ,רע סָאװ ,טייק ענעדלָאג ַא ןעגנָאהעג טָאה זדלַאה ריא ףיוא
 ,קָארב ַא טרעטיצעג טָאה טסורב ריא ףיוא .הנתמ-הלכ ַא ןבעגעג ריא
 קנעלעג-טנַאה ריא ףױוא ןוא ,קיצנַאד ןופ טכַארבעג ריא טָאה רע סָאװ
 יא טפיקעג ריא טָאה רע סָאװ ,טעלַאנַארב ַא טלבמָאבעג ךיז טָאה
 .לושירעבייו ןוא ךעקעל-קינָאה טימ ריא ןופ טקעמשעג טָאה סע .דָארב
 יא ןָאה ןסייװ ַא ןע'נתנ טכַארבעג לרעמעט עזיור טָאה רוּפכיםוי ברע

 יז .ןטסַאפרַאפ םוצ טײצלָאמ סָאד טיירגעגוצ םיא ןוא הרּפכ ןגָאלש

 ןעװ .ןגעװטענייז רַאפ טכיל-ןסקַאװ ַא ןירַא לוש ןיא ןבעגעג ךיוא טָאה
 קעװַא זיא יז רעדייא ,החנמ רַאפ ןענעגעזעג םיא טימ ךיז ןעמוקעג זיא יז
 זַא ,תוללי ענױזַא זדלַאה ריא ןופ ןסײרסױרַא ןעמונעג ךיז ןבָאה ,לוש ןיא
 זיא יז .ןרעהרעד טשינ יז ןלָאז טייל יד סָאד ,ןעמוקַאב טכרופ טָאה ןתנ
 טשינ יז טָאה רע ןוא .טרעמַאלקעג םיא ןָא ךיז ,םיא ףיוא ןלַאפעגפױרַא
 ןוא ןרערט עריא טימ םינּפ ןייז טכַאמעג סָאנ טָאה יז .ןסײרּפָא טנָאקעג
 ןלָאז רימ ,טרעמָאיעג יז טָאה ןתנ ,ןתנ .תולוק ענעמונַאב טימ טליוהעג

 ןעמ טגָאז רעטרעוו יד ליואווביוא ןוא .רעצ ןייק ןופ ןסיו טשינ רעמ ןיוש
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 -יעגרעביא סָאד יז טָאה ,ןברָאטשעג זיא החּפשמ רעד ןיא ץעמע ןעוו ,רָאנ
 םורָאװ ,ןגיטש יד טימ ןריפרעטנורַא טזומעג יז טָאה ןתנ .לָאמ ליפ ט'רזח
 רע טָאה ךָאנרעד .ן'שלח ןוא ןלַאפ טשינ לָאז יז טַאהעג ארומ טָאה רע

 טייל רעלָאּפמַארפ יד יו טקוקעג ןֹוא רעטצנעפ םייב טלעטשעגקעוװַא ךיז

 -עג ךעלעקנעב עניילק ףיוא ןענעז ףיוה-לוש ןיא .ןירַא לוש ןיא ןעייג
 ,ךיג ןוא קידרעּפָאה טנַאּפשעג ןבָאה רעבייוו .תורעק טימ טײלעמערָא ןסעז
 ךיז ןבָאה ייװצ ןעװ ןוא ןּפעלש יד ןביוהעגרעטנוא .ןסיירנייא םֹוצ יװ
 ןוא ןיהַא טלקָאשעג ךיז ןוא ךיז ףיוא ןלַאפעגפױרַא ייז ןענעז ,טנגעגַאב
 ןיא טּפַאלקעג ןבָאה סעט'יאבג ,שינעלגנַאר קידיתודוס ַא ןיא יו ,קירוצ
 ןגעלעג ןענעז רעדניק ערעייז סָאװ ,ךעלבייוו .הליחמ ןטעבעג ןוא ןריט
 ךָאנ ךיז ןטלָאװ ייז יװ ,טנעה עטײרּפשעגסױא טימ ןּפָאלעג ןענעז ,ףַאלש
 ןיא ךָאנ ןבָאה םיטַאבעלַאב עטלַא .עלוד יװ ןעירשעג ןוא ,טגָאיעג ןצעמע
 ךוא םיתילט ,ןעלטיק ןוטעגנָא ןוא ךיש יד ןוטעגסױא טַאהעג ןבוטש יד
 ַא .םיכירכת ןיא םיתמ יװ ןעזעגסיוא ןבָאה יז .ּפעק יד ףיוא ןביוה עסייוו
 טלגיּפשעג ךיז טָאה ,רעכעד יד רעביא ןגעלעג זיא ןייש עטיור ךעלרַאש
 זיא ברעמ ןיא ןוז יד .רע'מינּפ עטכיילבעגסיוא יד ןדנוצעגנָא ,ןביוש יד ןיא
 טּפַאכעגנָא ךיז ןבָאה ריא םורַא סנקלָאװ יד ןוא ,סיורג הנושמ ןרָאװעג
 .ןעמַאלּפ טימ טקעדַאב ןרָאװעג זיא למיה רעבלַאה ַא זיב ,ןערב ריא ןופ

 ןיא ןבירשַאב טרעװ סָאװ ,רוניד-רהנ םעד ןיא טנָאמרעד ךיז טָאה ןתנ
 ןיא דלַאב .ןרעטײל םיא ןיא ךיז ןזומ תומשנ עלַא סָאװ ןוא יבצ"תלחנ
 יד רַאפ ןעמוקעגסױרַא ןענייז ךעלדיימ-בוטש .ןעגנַאגעגרעטנוא ןוז יד

 טכַאמרַאפ .קיטכעדַאב ןבָאה ןוא ,ןסיײװ יא ןוטעגנָא ,ענעגָאװצענּפָא ןריט
 טניל טימ לופ ןעוװעג ןענעז לוש רעד ןופ רעטצנעפ עגנַאל יד .ןדָאל יד

 קינייװעניא זיא ןינב עצנַאג סָאד זַא ,טכודעג ךיז טָאה'ס ןוא ,ךעלמעלפ ןוא

 ןגָארטעג טרָאד ןופ ךיז טָאה שינעמושז טעשודעגוצ ַא .רעקַאלּפ ןייא
 -עגנייא ךיז ןוא ךיש יד ןוטעגסיוא טָאה ןתנ .ןענייוועג ענעסירעגּפָא ןוא
 בלַאה ןוא קינייװנסױא ףיוא בלַאה טָאה רע .לטיק ןוא תילט ןיא טליה
 -לב ןופ רעטרעװ עקיליײה יד ןעמורברעטנוא ןעמונעג סױרַא רוזחמ ןופ
 ןופ ךיוא רָאנ ,עקידעבעל יד ןופ זיולב טשינ ןעגנוזעג ןרעװ סָאװ .ירדנ
 טציא ,רעווָאפעזוי ןתנ ,ןילַא רע זיא סָאװ ןוא .םירבק יד ןיא עטיױט יד
 רע טביירט ,רבק ןיא ןעור וצ טָאטשנָא סָאװ ,ןנימ-רב ַא טשינ בוא ,ןעוועג
 ,והותה םלוע ןפיוא םורָא

 ןיינ לטיּפַאק

 רעבָא .ןעמֹוקעג זיא רעטניוװ רעד .רעבירַא ןענעז םיבוטיםימי יֹר
 טשינ טרָאד ןעמ טָאה ןצייה .הברוח רעד ןיא ןבילבעג ץלַא ךָאנ זיא ןתנ
 ַא ןעװ ,סנטייווצ :ןעמונעצ ןעװעג ןװױא רעד זיא ,סנטשרע .טנָאקעג
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 םוא .טּפַאכעג ךיז טײל יד ןטלָאװ ןעמױק ןכרוד םױרַא טלָאװ ךיור
 עמערַאװ טימ טגרָאזַאב םיא לרעמעט עזיור טָאה ,ןרירפ טשינ לָאז ןתנ

 ייווצ טימ טקעדעגוצ ךיז רע טָאה טכַאנייב .ּפָאט"רעיײפ ַא ןוא םישובלמ
 -ןסקופ ןייז ןיא ןוטעגנָא ןעװעג רע זיא גָאטײב .ןטעברעביא ענעכוּפ
 םיא טָאה לרעמעט עזיור .סעקַאלױאוו ןגָארטעג סיפ יד ףיוא ןוא ,רעטופ

 טקעטשעג ןירעד טָאה סע .טיװָאקַא עלעסעפ ַא טלעטשעגניירַא ךיוא
 יצ ַא רע טָאה ,ןרָאװעג טלַאק זיא םיא סָאװ לָאמ סעדעי ןוא ,יורטש ַא
 .שײלפיןסּפעש טנקירטעג טימ ןסיברַאפ ןוא ןּפָארט ןרעטיב ןופ ןוטעג
 רע זיא ,םילכַאמ עטעפ טימ טּפָאטשעג םיא טָאה לרעמעט עזיור תמחמ
 ַא ןקוקסױרַא ןוא ןייטש רע טגעלפ טכַאנרַאפ .רעווש ןוא קיד ןרָאװעג
 גָאט"קרַאמ ןיא ,ןײרַא הוקמ ןיא ןעיג רעבײװ יד יװ רעקירעגיינ
 ןיא ןרָאפעגנײרַא ןעניז ןרופ .רעטצנעפ ןופ ןטָארטעגּפָא טשינ רע זיא
 ךיז טָאה סעלעכעמ השמ .האובת קעז ןדָאלעגּפָא ןבָאה םירעױּפ ןוא ףיוה
 ןגירשעג ןוא ,רעצנעּפש םענעטַאװ ַא ןיא ,רעטעיַאמשרַאפ ַא טײרדעגמורַא
 רעד סָאװ ,ןוטעג ייװ ןע'נתנ טָאה'ס ליואווביוא .לכ'לוק קירעזייה ַא טימ
 ןייז טימ טגיל ןוא סטוג"ןוא-בָאה ןיז רעביא טעװעטַאבעלַאב רעגיומש

 יװ רעגייטש ַא ,רעטכעלעג טקעוװרעד םיא ןיא קילבנָא ןייז טָאה ,בייוו
 -ּפָא טָאה ןתנ ,רע סָאװ ,לציּפש גולק ַא םעפע ןעוועג טלָאװ ץלַא סָאד
 ;ןוט יירשעג ַא טלָאװעג םיא ךיז טָאה לָאמוצ ..,טנערוקנָאק ןייז ןוטעג
 ...ןייב ַא רעדָא ,ךלַאק קיטש ַא םיא ןפרַאװ ןוא ,סעלעכעמ השמ ,וד ,יעה

 -ַאב ענייז טַאהעג ןתנ טָאה ,יינש ןייק ןלַאפעג טשינ זיא סע גנַאל יח

 טגעלפ ןײלַא ןתנ .ןעמוקעג םיא וצ טפָא זיא לרעמעט עזיור .ןשינעפרעד
 ,געטש םעד טימ ןייגברוד ךיז וא הברוח רעד ןופ ןײגסױרַא טכַאנייב
 טכַאנ ַא רענייא ןיא רעבָא זיא ,ונ .ךייט םוצ ָּארָא-גרַאב טריפעג טָאה סָאװ
 ןעמוקעג טשינ לרעמעט עזױר זיא ןגרָאמוצ .יינש רעפיט ַא ןלַאפעגנָא
 עריא ןופ ןרוּפש יד ןעזרעד טעװ ןעמ סָאד ,טַאהעג ארומ טָאה יז םורָאװ
 ,ךיױרבעג ןייז ןוט ןײגסױרַא טנעקעג טשינ רעמ ךױא טָאה ןתנ .טירט
 ןוא רעבירַא ןענייז געט ייווצ .זייא ןרָאװעג זיא רעמע ןיא רעסַאװ סָאד
 טָאה גָאט ןטירד םעד .םטכעקעג לפעל ןייק טכוזרַאפ טשינ רעמ טָאה רע
 זױה ןופ יינש םעד ןקינײרּפָא לָאז רע רעיוּפ ַא ןעגנודעג לרעמעט עזיור
 -רַאפ ןסיײהעג ןױש םיא יז טָאה סגעוונייא רַאפ ןוא רעלכייפש םוצ
 ןעמוקעג זיא סעלעכעמ השמ ןעוו .הברוח רעד וצ זיב געוו םעד ןרעגנעל

 ןעװעג םיא סָאד זיא ,טמױרעגּפָא זיא ינש רעד סָאד ,ןעזעג ןוא םיהַא
 עזיױר רָאנ !סָאד ןעמ ףרַאד סָאװ ֹוצ :טגערטעג טָאה רע ןוא ,שודיח ַא
 -עג דשוח טשינרָאג טָאה רע תמחמ .ןייצ יד טדעררַאפ םיא טָאה לרעמעט
 .ןסעגרַאפ ןירעד דלַאב רע טָאה ,ןעוו

 .רעקיטסעל ץלַא ןרָאװעג ןבעל סָאד ןע'נתנ ןיא ןָא סלָאמַאד ופ
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 לרעמעט עזיור ןוא ,ןטָאשרַאפ ץלַא יינסנופ לָאמ סעדעי טָאה יינש רעד
 ןקרעמ טשינ ןלָאז םינכש יד .לדיר ַא טימ טרַאשעגקעװַא םיא טָאה
 יז .םיוצ יד ןטכיררַאפ טזָאלעג יז טָאה ,ףױה ריא ןיא ךיז טוט'ס סָאװ
 ,לַאפּמָא ףיוא בורג ַא ןבָארגעגסױא הברוח רעד ןופ טײװ טשינ ךיוא טָאה
 לָאמ סעדעי טָאה ןתנ .טסימ ןפרַאװנײרַא ןיהַא טייג יז סָאד ןטייה לָאז'ס
 לקעּפ סָאד ןעמענ לָאז רע ,טייצ ןיוש ויא סע זַא ,טדערעג יינסנופ
 לָאז רע ןרױאװשַאב םיא טָאה לרעמעט עזױר רָאנ ,געו ןייז ןייג ןוא

 ,הלילח ,טסעװ וד -- ,טגערפעג יז טָאה -- !ןייג וטסעװ ואוו .ןטרַאװּפָא

 רעד טעװ חול םעד טול סָאד ,טגָאזעגוצ םיא טָאה יז .םיפ יד ןופ ןלַאפ
 קיטש ַא ,ירמ רָאי יה ןלעטש ךיז טעװ רעמוז רעד ,רעדניל ַא ןייז רעטניוו
 ןוא תבט ,וילסכיבלַאה ןעמוקרעביא זױלב ףרַאד רע ןוא ,םירוּפ רַאפ
 טשינרָאג יז ןבָאה לָאמוצ ןוא .ןכַאז ערעדנַא ךַאנ טגָאזעג טָאה יז .טבש
 רעדָא ,ןגיוושעג ןוא טנעה יד ייב ןעמונעגנָא ךיז ןבָאה ייז רָאנ ,טדערעג
 וצ גָאט ןופ ןענייז ביי ןוא ןַאמ סָאד ןעוועג זיא תמא רעד .טניײװעג
 -עגנָא ןוא רעקיד ץלַא ןרָאװעג זיא ןתנ .תוחוכ יד ןופ ןלַאפעגּפָא גָאט
 -עג םיא ןענייז סיפ יד .ןטניוו טימ לופ ןעוועג זיא ךיוב ןייז .רענעזָאלב
 וליפַא טָאה רע .טלקנוטרַאפ --- היאר יד ןוא יילב טימ טליפעגנָא יו ןרָאװ

 -עג זיא לרעמעט עזױר .ךעלכיב"השעמ יד ןענעייל טנעקעג טשינ רעמ

 םעד ןרױלרַאפ טָאה יז .שינערעצּפָא ןַא ןופ יװ טרַאדעגסױא ןרָאװ
 ןגעלעג זיא יז .ןרָאװעג ןעמונעגּפָא ריא זיא ףָאלש רעד ןוא טיטעּפָא
 ,טגערפעג יז טָאה סעלעכעמ השמ ןעװ ןוא .טצכולשעג ןוא טכענ עצנַאג

 ךָאנ טזָאל יז לייװ ,םורעד זיא סע זַא ,טגָאזעג יז טָאה ,טנייו יז םורָאװ
 .שידק ןייק טשינ ךיז

 טָאה רע ןוא ןגער-טקַאלש ַא ןסיג ןעמונעג טָאה גָאט ַא םענייא ןיא
 רעמ ןיוש זיא לרעמעט עזיור תמחמ .יינש ןצנַאג םעד טקנעװשעגּפָארַא
 ךיז ןתנ טָאה ,הברוח רעד ןיא ןעװעג טַאהעג טשינ תעליתעמ ייווצ יװ
 -סיוא טַאהעג ןיוש ךיוא םיא זיא'ס .ןעמוקנָא דלַאב טעװ יז זַא ,טכירעג
 ןפױא ש"יי לסיבַא ןבילבעג זיולב םיא זיא'ס ןוא וייּפש יד ןעגנַאגעג
 ןוא רעטצנעפ םייב גנַאל-ןהעש ןענַאטשעג רע זיא ,ונ .לסעפ ןופ םעדָאב
 -רעטניוו רעצרוק רעד .ןזיוועג טשינ ךיז טָאה יז רעבָא ,טקוקעגסיוא יז
 ןַא ,ערעטצניפ ַא ןלַאפעגוצ זיא טכַאנ יד .סיוא ןעוועג דלַאב זיא גָאט
 יד .ןזָאלבעג טָאה טגיװ רעקרַאטש ַא .טליבעג ןבָאה טניה .עטלַאק-זייא
 ,טפייעג טָאה ןעמיוק ןיא ,טלקָאשעג ךיז ןבָאה הברוח רעד ןופ טנעװ
 ןלַאפעג ןענייז ךלַאק רעקיטש .טּפַאלקעג ןבָאה ךַאד ןיא ןעלדניש יד
 ,סעלעכעמ השמ וצ טרעהעג טציא טָאה סָאװ ,זיוה ס'נתנ ןיא .ןקלַאב ןופ
 טָאה סָאװ ,טכיל סָאד םורָאװ .ןּפמָאל עכעלטע ןדנוצעגנָא ,םינּפַא ,ןעמ טָאה
 -עג רעטכידעג ךָאנ ןוא ךעלנייוועג יװ רעלעה ןעועג זיא ,טנײשעגסױרַא
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 טָאה רע זַא ,טכודעגסיוא ןע'נתנ ךיז טָאה לייוו א .םורַא תוכשח סָאד טכַאמ
 םוצ ןרָאפעגוצ טלָאװ עטערַאק ַא יװ ,רעדער ןופ ןלָאר סָאד טרעהעג
 .םענורב ןיא רעסַאװ טּפעשעג שינרעטצניפ רעד ןיא טָאה ץעמע .זױה
 טָאה ןגעווטסעדנופ ,טעּפש ןרָאװעג זיא'ס .ףַאשעמָאּפ ַא ןסָאגעגסױא טָאה'מ
 -ןיה ןפיול סנטָאש ןעזעג טָאה ןתנ תמחמ .ןדָאל יד טכַאמרַאפ טשינ ןעמ
 ךוא ןעמוקעג ןענעז טסעג ץ'בושח זַא ,ןלַאפעגנייא םיא זיא ,קירוצוא
 ןוא ןענַאטשעג גנַאל ױזַא זיא רע .הדועס ַא יז רַאפ טרָאד טכַאמ'מ
 .ןכָארבעגרעטנוא םיא ךיז ןבָאה ינק יד זיב ,ןירַא טכַאנ רעד ןיא טקוקעג

 זיא ןוא רעגעלעג ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז תוחוכ עטצעל יד טימ טָאה רע
 .ףָאלש ןרעוװש ַא טימ ןפפָאלשעגנייא

 ךיז טָאה רע .טקעװעגפיוא םיא טלעק יד טָאה ירפ ץנַאג סנגרָאמוצ
 .רעטצנעפ םוצ טּפעלשרעד םיק ךיז ןוא רעטפייטשרַאפ ַא ןביוהעגפיוא

 ַא ןעמונעג טָאה סע ןוא ינש ַא ןלַאפעגנָא טַאהעג רעדיװ זיא טכַאנייב
 למַעזעג ַא הריד ןייז םורַא ןעזרעד ןתנ טָאה גנונױטש ןייז וצ .טסָארפ
 טכַארט ַא רע טָאה -- !ןטרָאד ךיז טוט סָאװ .רעבײװ ןוא טײלסנַאמ
 טימ לייוו ,ןעלבירג וצ ךיז גנַאל טרָאּפשרַאפ טָאה רע .טסגנַא טימ ןוטעג
 ןבָאה טייל ריפ ןוא טרַאּפשעגפיױא זיוהרעדָאפ ןופ ריט יד ךיז טָאה לָאמַא
 סעלעכעמ השמ .ךוט ץרַאװש ַא טימ טקעדעגרעביא ,הטימ ַא ןגָארטעגסױרַא

 רע טָאה ךיילג רעבָא .ןוטעג ףור ַא ךיז וצ ןתנ טָאה -- ,ןברָאטשעג זיא
 טשינ זיא ןברָאטשעג .ןורא םעד ךָאנ ןײגכָאנ סעלעכעמ השמ ןעזרעד
 .לרעמעט עזיור רָאנ ,רע

 םיא ןטלָאװ ןרערט יד ךיילג ,ןענייו טנעקעג טשינ וליפַא טָאה ןתנ

 ןוא רעקידרעטיצ ַא ןענַאטשעג זיא רע .הרירק רעד ןיא ןרָאװעג ןריורפעג
 רעד יװ ,הטימ יד ןגָארט םיאשונ יד יװ טקוקעג ןוא רעקידרעטַאלפ
 ,יינש ןיא ףיט ןכירק םיוולמ יד ןוא עקשוּפ-הקדצ רעד טימ טעכָאפ שמש
 ַא ןגעלעג זיא למיה רעד .ךעלגרעב ןיא טגָאיעגנָא טָאה טניװ רעד סָאװ

 טימ טשימעגפיונוצ ךיז טָאה רע ןוא ,טנוויײל יװ ,רעסַאלב ַא ,רעקירעדינ
 ןדנעל יד זיב טקעטשעג ןבָאה דלעפ ןיא רעמיוב יד .דרע רעטקעדַאב רעד

 טָאה ןתנ .גנוצילפרַאפ ַא ןיא ןעמואוושעג ןטלָאװ ייז יװ ,טייקסייוו ןיא
 טָאה הטמ יד .םלועתיב םוצ געװ ןצנַאג םעד ןענַאד ןופ ןעזעג טָאה
 ןוא רעטיש ןרָאװעג ןענעז רעטײלַאב יד .ּפָארַא ןוא ףױרַא ןביוהעג ךיז
 רעדיװ ייז ןבָאה דלַאב .ןעקנוזעגנייא יװ ,ןדנואוושרַאפ ןצנַאגניא לָאמוצ

 היחל יד זַא .טכודעגסוא ןע'נתנ ךיז טָאה ליױו ַא .טכױטעגפיוא
 םיא זיא ןַאד .טרָא ןופ טשינ ךיז טריר ןוא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה
 ...קירוצ ףיוא ךיז ןקור ,תמ םעד טימ ןעמַאװצ ,טייל יד זַא ,ןעמוקעגרָאפ
 יװ ןרָאװעג זיא יז זיב ,רענעלק ץלַא ןרָאװעג היװל יד זיא זייווכעלסיב
 ךיז טרעהעגפיוא ףוס םוצ טָאה עלעטניּפ סָאד תמחמ .עלעטניּפ ץרַאװש ַא
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 ןימלע-תיב ןפױא ןיוש ןענעז טײל יד זַא ןןעמונַאב ןתנ טָאה ,ןגעװַאב
 וצ ביי יירטעג ןייז טגנערב'מ יװ שינעטלעהַאב ןייז ןופ טעז רע זַא ןוא
 םורָאװ ,ןפנָארב לסיב ןטצעל םעד טימ טנעה יד ןשַאװעג טָאה רע .הרונק
 טָאה רע ןוא ,זיא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא רעמע ןיא רעסַאװ'ס
 .שידק ןעלמרומ ןעמונעג

 ןעצ לטיּפַאק

 ,ןײגוצקעװַא ןוא ןכַאז יד ןקַאּפוצנייא טכַאנייב העדב טַאהעג טָאה ןתנ
 .זַאלּפ ןייז ןריפסיוא ןופ ןטימרַאפ םיא בָאה ,רבד-לעב רעד ,ךיא רעבָא
 ּמָאק רעד !ךיוב ןיא ןעמונעגנָא גָאטייװ עקרַאטש ַא םיא טָאה טכַאנרַאפ
 טנָאקעג טשינ טָאה רע זַא ,ךַאוש ױזַא ינק יד ןוא סייה ןרָאװעג םיא זיא
 ןענעז יז רעבָא ,לוויטש יד ןעיצפױרַא טוואורפעג טָאה רע .טירט ןייק ןוט
 טשינ הבוט העומש ןייק טָאה רע ליאווביוא ןוא ,טרַאדרַאפ ןרָאװעג
 ןטָארעג םיא טָאה בוט"רצי רעד ...ןרָאװעג טעפ ןייב ןייז זיא ,טרעהעג
 ןועהרעד ןלעװ טייל זיב ,גנַאל ױזַא ןעיירש ןוא ףליה ןפור לָאז רע סָאד

 .טױט םעד ןייז םרוג טשינ ךיז רָאט'מ םורָאװ ,ןעװעטַאר םיא ןעמוק ןוא
 טשרעביל ךימָאל !דיײר ס'כלמה דוד וטסנקעדעג :טגָאזעג בָאה ךיא רעבָא
 ףלַאפנײרַא טשינ ךימָאל טנעה ס'נשטנעמ ןיא ןוא טנַאה ס'טָאג ןיא ןלַאפ

 המקנ ריד ןיא לָאז םישמשױטַאלַאש ענייז ןוא סעלעכעמ השמ רעדייא
 .טנוה ַא יװ רגּפ רעביל ,ךָארב ןייד ןוא ריד סיוא ןטעּפש ןוא ןבעלרעד
 ז ןלדג ַא ןעוועג רע זיא ,סנטשרע ,םורָאװ ,טכרָאהעג ךימ טָאה רע ,רוציקב

 ,לארשי רבק וצ ןעמוק וצ טשינ ןעוועג טרעשַאב םיא זיא ,טנטייווצ

 םוצ טרַאה טעב סָאד טקורעגוצ תוחוכ עטצעל יד טימ טָאה רֶע
 יעגנייא זיא רע .טקוקעגסױרַא ןוא ןגעלעג טרָאד זיא רע ןוא רעטצנעפ
 לָאמוצ .טכַאנ ָאד ןוא גָאט ןעועג זיא ָאד .טּפַאכעגּפיױוא ךיז ןוא ןפָאלש

 םיא ךיז טָאה לָאמ רעדנַא ןַא .ףיה ןיא ןעיירשעג טרעהעג רע טָאה
 זַא ,זיװעגסױא םיא ךיז טָאה'ס .ןעמָאנ ןייז טפור ץעמע זַא ,טכודעג
 ןגָארטעג טלָאװ רע יװ רעגייטש ַא ,רעװש ןוא סיורג הנושמ זיא ּפָאק ןייז
 -לעה יװ ןעוועג ןענעז טנעה יד ןופ רעגניפ יד .ןייטשלימ ַא ןקַאנ ןפיוא
 ןעװעג ,שינעטכודסיוא ןייז טױל ,זיא יז ןוא ,טרַאה -- גנוצ יד ,רעצ
 יד ןענױשרַאּפ עניימ .טליפעגסיוא טָאה יז סָאװ ,ללח רעד יװ רעסערג
 ,טפייפעג ,ןגירשעג ןבָאה יז .םולח וצ ןעמוקעג םיא ןענעז ,ןטוטיּפַאל

 "םירוּפ יװ ןבירטעגמורַא ןוא ,ןצלָאטש ףיוא ןעגנַאגעג ,ןרעייפ ןדנוצעג
 ,גנוציילפרַאפ ַא ָאד ןוא הסרש ַא ט'מולח'עג םיא ךיז טָאה ָאד .רעליּפש
 ןעמוקַאב רע טָאה ָאד ןוא ןרָאװעג בורח טלעוװ יד טש'רמולכ זיא ָאד
 .טייקידייל רעד ןיא טבעװשעגמורַא טָאה רע ןוא ,זיומרעדעלפ ַא יװ ,לגילפ
 ןשקָאל עטיירב ,ןעלּפערק ,סעצנילב ןסעגעג םולח ןיא ַא ךיוא טָאה רע
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 ןעועג ןגָאמ רעד םיא זיא ,טּפַאכעגפױא ךיז טָאה רע ןעוו ןוא זעק טימ
 ,טצכעקולשעג טָאה רע ןוא .ןסעגעג תמאב טלָאװ רֶע יװ ,טשיוּפעגנָא
 ןוא זייּפש ןופ רעל ןעוועג זיא סָאװ ,ךיוב םעד טּפַאטעגנָא ןוא טצבערגעג
 ,תוינערוּפ ןוא קנערק טימ לופ

 רע טָאה ,טקוקעגסױרַא ןוא טצעזעגפיוא ךיז טָאה ןתנ ןעוו ,לָאמנייא
 סע ןוא ,ץכעלייוורעטניה ףיוא ןעייג טייל יד זַא ,גנונייטש ןייז וצ ,ןעזרעד
 -נואוו ערעדנַא ךָאנ ןעז ןעמונעג רע טָאה דלַאב .אלפ ַא ןעוועג םיא זיא
 ,םיטַאבעלַאב רעײגײברַאפ יד ןשיוצ טנעקרעד טָאה רע .,ןכַאז עכעלרעד
 ---ו תועט ַא ךיא בָאה .טיוט ןעוועג גנַאל ןיוש יז ןענעז ,ןורכז ןייז טול ,סָאװ
 זיאס ןוא ןעמוקעג חישמ ןױש זיא רעדָא -- טגערפעג ךיז רע טָאה
 רע טָאה רעמ ץלַא טקוקעג סָאה רע רעגנעל סָאװ !םיתמהיתיחת
 ןוא ןדיא :לטעטש סָאד ײברַאפ ןענעז תורוד עצנַאג .ט'שודיחעג ךיז
 רע .טגעה יד ןיא סנקעטש טימ ןוא םעצײלּפ יד ףיוא קעז טימ ,רעבייוו
 יד ןוא סעבָאב יד ,ןדייז םעד ןוא ןטַאט ןייז ייז ןשיוצ טנעקרעד טָאה
 -מַארפ יד ןעיוב ס'הכאלמ"לעב יװ ןעזעג רע טָאה לייו ַא .סעמומ"רעטלע

 ,ךלַאק טשימעג ,רעטערב ןטינשעג ,לגיצ ןגָארטעג טָאה ןעמ .לוש רעלָאּפ

 ףױרַא טקוקעג ,ךעלגניא-רדח ןענַאטשעג ןענייז םֹורַא .ןעלדניש טּפַאלקעג

 -רַאפ טנָאקעג טשינ טָאה רע סָאװ ,טרָאװ שילרעטסיוא ןַא ןפורעג ןוא
 -עג ןענעז ןכרָאטש ייווצ .ןושל דמערפ ַא טדערעג ןטלָאװ ייז יװ ,ןייטש
 .תופקה טכַאמעג ןטלָאװ יז יװ ,םורַא ןוא םורַא ןינב םעד רעביא ןגיולפ
 .ןעזעג טָאה רֶע ןוא ,ןרָאװעג םלענ רעיוב יד טימ ייבעג סָאד זיא ךָאנרעד
 ןוא ןגיוא עדליװ טימ ,עקידרעב ,עסעװרָאב ,ןענױשרַאּפ לטניב ַא יװ

 רעד .הילת רעד וצ דיא ַא טריפעג ןבָאה ,טנעה יד ןיא םימלצ טימ
 ,תולוק ענעמונָאב טימ ןעירשעג טָאה לדרעב ןערַאװש םעד טימ ןַאמרעגנוי
 רעקעלג ענרעזייא .טּפעלשעג ןוא קירטש טימ ןדנובעג םיא ןבָאה יז רָאנ
 ףטלַאהַאב ךיז ןוא ןסָאלטנַא ןענעז סַאג ןיא ןשטנעמ ,ןעגנולקעג ןבָאה
 .המח-יוקיל ַא ןיא יװ ,לקנוט ןרָאװעג זיא ,גָאט ןעוועג זיא'ס ליואווביוא

 וניקולא 'ה לארשי עמש :ןוטעג יירשעג ַא ןַאמרעגנוי רעד טָאה ףוס םוצ
 ענייז .גנוצ רעטקעטשעגסױרַא ןַא טימ ןעגנעה ןבילבעג זיא ןוא ,דחא 'ה
 רעביא ןגיולפעג ןענעז ןעָארק תונחמ ןוא טעדיוהעג ךיז גנַאל ןבָאה סיפ
 ,שינעקַארק טכידעג ַא טימ טעקַארקעג ןוא םיא

 ןוא לרעמעט עזיור זַא .ט'מולח'עג ןע'נתנ ךיז טָאה טכַאנ עטצעל יד
 ןעינתנ טָאה טכיזעגנָא ריא .רע'מינּפ ייווצ טימ יורפ ןייא ןענעז לריצ הרפש
 -- וטקרעמעג טשינ רעירפ סָאד ךיא בָאה םורָאװ .טיירפרעד ךעליירג
 יד ןיטשסױא טפרַאדעג ךיא בָאה םורָאװ -- .ט'שודיח'עג ךיז רע טָאה
 עקיד'מיפוצרּפייװצ יד טשוקעג טָאה רע ...זשינרעגרע ןוא ימ עצנַאג
 ןוא ןפיל עקיכַאטייװצ עריא טימ טשוקעגקירוצ םיא טָאה יז ןוא ,הבקנ
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 -עביל ריא וצ טדערעג טָאה רע .ןטסירב עטלּפָאט יד םיא ןָא טרַאּפשעגנָא
 ריפ עריא ןיא .תולוק ייווצ טימ טרעפטנעעגּפָא םיא טָאה יז ןוא דייר
 ןוא ,טרעפטנערַאפ ןרָאװעג תוישק עלַא ןענייז ןסױש ייווצ ןיא סמערָא
 ,טרָאד ןייק ןוא ָאד ןייק טױט ןייק ןוא ןבעל ןייק ןעוועג טשינ רעמ זיא'ס
 ףור ַא ןתנ טָאה -- ,רעטלּפָאט ַא זיא תמא רעד .ףוס ןייק ןוא ביױהנָא ןייק

 ,תודוס עלַא ןופ דוס רעד זיא סָאד -- ,ןָאטעג

 טמיוזעגמוא בָאה ךיא ןוא ,יודיװ ןָא ןברָאטשעג ןתנ ןיא טכַאנ ענעי
 םורַא רע טלגָאװ םויה-דע .תיתחת-לואש ןיא המשנ ןייז טרעלױקעגקעװַא

 ןעמוק וצ ןעוועג הכוז טשינ ץלַא ךָאנ טָאה ןוא רעדלעו עטסיװ עלַא ןיא
 לָאמסָאד -- טַאהעג הנותח רעדיװ טָאה סעלעכעמ השמ 'ר .םונהיג ןיא
 רעױא ןַא טכַאמעגסיױא ,ךייא טקרעמ ,םיא טָאה יז .יורפ רעגנוי ַא טימ
 לריצ הרפש .ןגעמרַאפ ןייז טלצנערטעצ ןוא טנ'שרי'עג םיא ןכיגניא ןוא
 יד .שדקה ןיא ןרָאװעג טליופרַאפ ןוא גרובשערּפ ןיא הנוז ַא ןרָאװעג זיא
 ךיז ןרעגלַאװ רענייב ס'נתנ ןוא ,ןענַאטשעג זיא יז ואוו ,טייטש הברוח

 טרָאד ךיז טלַאהַאב רשפא !וטסייװ סָאװ ןוא .גָאט וצ טנייה זיב ריא ןיא
 .ייוהארנ וניאו האוד ַא רעדיװ
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 ץיוועשיט השעמ

 סָאװ וצ .םידש ןייק ָאטשינ רעמ ןענעז'ס זַא ,תודע גָאז ,דש ַא ךיא
 סטכעלש וצ ןדערנָא סָאװ ֹוצ 1 דש ַא טציא זיא ןײלַא שטנעמ רעד ןעוו ,םידש

 רעטצעל רעד רשפא ןיב ךיא 1 טיירג יװ-יַאס זיא רעסדערעגנָא רעד ןעוו

 ,ץיוועשיט ןיא םעדיוב ַא ףיוא ףיוא ךימ טלַאה ךיא .עטוג"טשינ יד ןשיווצ
 -רַאפ ָאד ךיז טָאה סָאװ שטייט-שידיא ףיוא לכיב-השעמ ַא ןופ הנויח יצ
 -עקשטַאק טימ עבעביק זיא ןײלַא השעמ יד .ןברוח ןרַאפ ןופ טרעגלַאװ
 תויתוא ?טרָאד סע טייטש יװ .טּפַאה ַא ןבָאה תויתוא עשידיא רעבָא ,ךלימ

 ,ךיא ןיב ןעד סָאװ .דיי ַא ןיב'כ זַא ,ןגָאז טשינ ךייא ףרָאד'כ ,' תומיכחמ
 יז ןָאק'כ טשינ רעבָא ,ךױא םידש עשיא'יוג ָאד ןענעזס טגָאסמ :ױג ַא
 .םינתוחמ ןייק טשינ ןענייז וישע ןוא בקעי .ןענָאק ייז ליוו'כ טשינ ןוא

 םדָא ואוו ,קעה ַא ויא ץיוװעשיט .ןילבול ןופ ךיא ןיב רעהַא ןעמוקעג
 ןעװ זַא ,לטעטש סָאד זיא ןיילק ױזַא .ןעװעג ןיתשמ טשינ טָאה ןושארה
 -רעטניה יד ןוא קרַאמ ןיא דרעפ ןופ ּפָאק רעד זיא ,ןגָאװ ַא ןיירַא טרָאפיס
 ויב תוכוס ךָאנ ןופ טרעױד עטָאלב יד .עקטַאגָאר רעד ייב דָאר עטש
 יד ןופ יורטש סָאד ןעייק ץיוועשיט ןופ ןגיצ יד ןעוו .תועובש ךָאנ קיטש ַא
 רעייא ףיוא ןציז רעגיה .ךעלדרעב יד ןביוהרעטנוא טשינ ייז ןפרַאד ,רעכעד

 ןיא .סעקּפָאק עשרעבייו יד ןיא ןטסענ ןעױב לגייפ .סַאג ןטימ ןיא
 דער ךיא .קָאב ןש'להק םעד ןינמ םוצ ףרצמ ןעמ זיא לכלוש ןשרעדיינש
 .טייצ יד טייטש רימ ייב לייוו ,טציא ןושלב

 ,ל'רודיס ןיילק ַא ןיא רטמו לט ןקיזָאד םעד ןענופעג בָאה'כ ױזַא יװ
 זיא שטשָאמָאז זיב .ןעמ טייג ,טקיש יַאדמשַא זַא רעבָא .טשינ ךימ טגערפ
 .טָארַאב םענעגייא ןפיוא ןעמ זיא ןָא טרָאד ןופ .רעשימייה ַא געו רעד
 ןַא טמערוט שרדמ תיב ןופ ךַאד ןפיוא :ןמיס ַא ןעבעגעג רימ טָאהמ
 טָאה לָאמַא .ָארק ַא לָאמעלַא טייטש םענייז םַאק ןפיוא ןוא ןָאה רענרעזייא
 טשינ ךיז טריר רע יװ ןרָאי ןיוש רעבָא ,טניו ןיא טיירדעג ךיז ןָאה רעד
 ןָאה רענרעזייא ןַא ןָאק ץיוועשיט ןיא .ןצילב ןוא ןרענוד געמ ,טרָא ןופ
 .ן'רגּפ ךיוא
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 ףיוא טייל ערעזדנוא ןופ םענייק טשינ טעז'מ רעבָא ,ןעמוקעג ןיב ךיא
 ןיב'כ .ָאטשינ זיא טירטּפָא ןייק .קידײל זיא תורבקה-תיב'ס .האופד ַא
 רעטסכעה רעד ףיוא ץיז'כ .ךרָאש ןייק טשינ טרעה'מ רעבָא ,דָאב ןיא קעוװַא
 ךעלעפעש יד גָאטיײרפ םיא ףיוא טסיג'מ סָאװ ןייטש ןפיוא ּפָארַא קוק ,קנַאב
 ףרַאדימ ביוא ןוא זָאד ךימ ןעמ ףרַאד ,רעגייטש ַא ,סָאװ + ךיז שודיח'כ ןוא
 סא ןלעפ'ס זןילבול ןופ שזַא ןעגנערב טפרַאדעג ןעמ טָאה ,לדש ַא
 תמוקת רַאפ זיא'ס) ןוז יד טנייש ןסיורדניא 1 שטשָאמַאז ןוא ןטוטיּפַאל
 יגיּפש ַא טגנעה ּפָאק ןיימ רעביא .טלַאק ןוא קיד'כשוח זיא ָאד ןוא (חמת
 ןייק ,טשינ טבעוו ,ָאי טבעוו ,ךעלסיפ יד טימ טלקָאש ןיּפש ַא ןוא בעװעג

 ,יז טסע סָאװ .גילפ ַא ןופ לָאש ןייק טשינ וליפַא ,טשינ ןעמ טעז גילפ
 טרעפטנע יז יװ ךיא רעה לָאמַא טימ !דייוועגניא ענעגייא'ס ,ךיא גערפ
 :ןוגינ"ארמג ַא טימ

 *ותיילוחמ אלמתמ רובה ןיאו ירַאה תא עיבשמ ץמוקה ןיא --
 .טכַאלעצ ךיז בָאה'כ
 ז ןיפש ַא רַאפ טלעטשרַאפ סעפע ךיד וטסָאה סָאװ 1 רָאג ױזַא --
 ָאד ןיוש ץיז'כ .שָארפ ַא ,יולפ ַא .םרָאװ ַא ןעוועג ָאד ןיוש ןיב'כ --

 רָאט קעוַא רעבָא .טעברַא ךָאטש ןייק טשינ בָאה ןוא רָאי טרעדנוה ייווצ
 .תושר ןָא טשינ ןעמ

 זַאה ,טשינ טקידניזימ --
 ןעמ טסולג טנייה .ךעל'הרבע ךעלעציּפ ,ךעלעשטנעמ עניילק --

 סעברַא ןירַא טוטימ ןוא תינעת ַא ןעמ טסַאפ ןגרָאמ ,םיזעב ס'מענעי וצ

 תישמ זיא רע זַא ,טדערעגנייא ךיז טָאה ןמלז םהרנא 'ר טייצ ,ךיש יד ןיא
 רעד ןיב ךיא ןעװ .טרעווילגרַאפ םלוע םייב ןטילבעג יד ןענייז ,ףסוי ןב
 .לטערש-יקדרד ןייק ןטלַאהעג טשינ וליפַא ָאד ךיא טלָאװ ןטש

 זַאה ,רעייט םיא טסָאקיס --
 .רע טגערפ -- ז טלעוו רעד ףיוא ךיז טרעה סָאװ --
 ,קידלגיופ טשינ זארחא ארטס רעד ייב --
 ז טקרַאטשעג ךיז טָאה בוט-רצי רעד ז זיא סָאװ --
 עסיורג יד ןיא .ףיקת ַא רֶע זיא ץיוועשיט ןיא זיולב 1 טקרַאטשעג --

 ןילבול ןיא וליּפַא .גוט-רצי ַא ָאד זיא'ס זַא טשינ וליפַא ןעמ טסייוו טעטש

 ,רעכַאמ-שולעּפַאק סיוא ןיוש רע זיא
 .טוג ךָאד זיא --
 רעגרע זדנוא רַאפ זיא בייח ולוכ -- .ךיא גָאז -- טשינ טשרע גוט --

 .גולק ןכַאמ תויתוא *
 ןײז ןופ לופ טשינ סרעװ בורג א ,בײל ןַא ןָא טשינ טקיסעז עלעפײה ַא '

 ,דרֶע רענעגייא
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 יד לפיװ ןקידניז רעמ ליוװ'מ זַא ,ייברעד ןיוש טלַאה'ס .' יאכז ולוכ יװ

 סָאװ ,ױזַא דלַאב יװ .הרבע לקערב ַא רַאפ שפנ-רסומ ךיז זיא'מ .ןקעלק תוחוכ
 טייג ,סַאג רעוװָאטרַאװעל רעד רעביא ךיא ילפ טלעמונַא 1 זדנוא ןעמ ףרַאד
 םענערױכט ַא ,תואּפ עטקָאלעג ,דרָאב רעצרַאװש ַא טימ דיי ַא ייברַאפ
 טלַאפ .הצירפ ַא טנַאּפש ןגעקַא .לציּפשירַאגיצ ןעניטשרוב ַא ,ּפילוט
 יװ רעמ ז עצָאצעמ רעד וצ ,רעטעפ .,ריא טגָאז סָאװ :גָאז'כ ןוא ןייא רימ
 לָאז רע טַאהעג ארומ בָאה'כ .טכירעג טשינ ךימ ךיא בָאה * רוהרה ַא ףיוא
 -עגסױרַא סנטייצַאב ןיוש בָאה'כ .ןעײּפשּפָא רעדָא ןצעגיישסיוא טשינ ךימ
 וטסדער סָאװ :רעזיבעג טימ ףור ַא טוט רע טשרע .עלײשטַאפ יד ןעמונ
 ...ריא טימ רעכיילג דער .טילעופ'עג וטסָאה רימ ייב ז רימ וצ

 1שינעקישנַא ןַא רַאפ סָאד זיא סָאװ --
 רעד טָאה ָאד טסקעס וד סָאװ רָאי טרעדנוה ייווצ יד ןיא .הלכשה --

 ייב רעביירש ןעמוקעגפיוא ןענייז'ס .עשַאק עשירפ ַא טכָאקרַאפ ערה"רצי
 ןעמונעגרעביא ןבָאה יײז ןוא ,שטייט-ירבע ףיוא ,שדוק ןושל ףיוא ,ןדיי
 לזייא-רומח ןדעי טימ זדלַאה םעד ןסייר ךיז ןפרַאד רימ .הכאלמ רעזדנוא
 -עצ ןוא סעיּפָאק ךס ַא ןיא סעצנָאמש ערעייז ןקורד ענעי רעבָא ,רעדנוזַאב
 זיא טָאּפש :קיטש ערעזדנוא עלַא ןענָאק יז .לארשי תוצופת לכב ןקיש
 ;' םימעט ן"קב ץרש םעד רהטמ ןענעז .טייקמורפ זיא טייקמורפ ןוא טָאּפש
 ָאד ךיד ןעמ טָאה סָאװ .טלעװ יד ןזיילסיוא רָאנ שרעדנַא טשינ ןליװ

 עילַאק טשינרָאג טסנָאק ֹוד דלַאב יװ רָאי טרעדנוה ייווצ ןציז טזָאלעג
 טרעדנוה ייוצ ןוא ןריפרעביא טשינ םענייק טסנַאק וד ביֹוא ןוא זןכַאמ
 1ןכָאװ ייווצ ןיא ןברַאדרַאפ ךיא ןָאק סָאװ ,רָאי

 .ליימ ַא ףיוא טעז ,לייוו ַא ףיוא טסַאג ַא !טגָאזימ --

 זןעז וצ ןַארַאפ ַאד זיא סָאװ --
 .ץישזָאב"לזמ ןופ ןבילקעגרעבירַא רעהַא ךיז טָאה ל'בר ַא סעּפע --

 ןפיוא ס"ש טָאה .'שודגו אלמ רעבָא ,םישולש יד רַאפ ךָאנ ןַאמרעגנוי ַא
 ךיז טקיט .קיטשרענָאד ןוא גָאטנָאמ טסַאפ .ןליוּפ ןיא רענייא לבוקמ ַא .ּפָאק
 ענייש ַא רע טָאה וצרעד .ןדער טשינ ךיז וצ טזָאל .תואווקמ עטלַאק ןיא
 ןַא ריר יג זןוװאורּפ וצ סָאװ טימ ָאד ןעד זיאס .'ולסב תפ ,ןיציבר
 -סיוא ץיוועשיט עצנַאג סָאד ןעמ ףרַאד ,ךימ טגערפ'מ ןעוו .רעיומ ענרעזייא
 עװעטַאר ,ןענַאד ןופ ןעמענסױרַא ךימ טסנָאק וד ביוא .רעטסייר ןופ ןקעמ
 !עגושמ רעוו'כ לייוו ךימ

 .קידלושמוא ןצנַאגניא ,קידלוש ןצנַאגניא

 יהבשחמ ץטכעלש ַא
 ןטנעמוגרַא קיצפופ ןוא סרעדנוה סימ ץרש ַא ןכַאמ רשכ
 .הרות סימ טקַאפעגנָא
 .ןקיטױנ םָעד טימ טגרָאזַאב { רעביוק ןיא טיורב
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 זַאה ,ןָא ןעמ טביוה ואוו .ל'בר םוצ ןָאט דער ַא ךיא זומ רעירפ --
 ריד רע טיש ,ליומ'ס טסנפע וד רעדייא ךָאנ .רימ וד גָאז ,אברדַא --

 .לדייוו ןפיוא ץלַאז ןיוש
 ףקערשּפָא טשינ ךיג ױזַא ןעמ ןָאק ךימ .רענילבול ַא ןיב ךיא --

 ּב
 : לטערש םעד וצ ךיא גָאז געוו ןפיוא

 1טוװאורּפעג וטסָאה סָאװ --
 .רע טרעפטנע --- 1 טוװרּפעג טשינ ךיא בָאה סָאװ --
 והבקנ ַא --
 .טשינ טקוק רע --
 1 תוסרוקיּפַא --
 .רעפטנע ןַא ץלַא ףיוא טָאה --
 1 טלעג --
 :עבטמ תרוצ ןייק טשינ ןָאק --
 זדובכ --
 ' דובכה ןמ חרוב ַא --
 זקירוצ ףיֹוא םוא טשינ ךיז טקוק --
 .ּפָאק ןטימ ריר ןייק טשינ טוט --
 .רענייא רעדעי טָאה 'הינּפ ַא סעּפע --
 1 יז טקעטש ואוו --
 ןורָא ןַא .ןײרַא ןעילפ רימ .ןּפָא זיא בוטש ןיד תיב ןיא רעטצנעפ סָאד

 ןַאמרעגנוי ַא ,בר רעד .דייש רעגרעצליה ַא ןיא הזוזמ ַא ,קנעש-םירפס ,שדוק

 עמיט ,ןרעטש ןכיוה ַא ,תואֿפ עלעג ,ןגױא עיולב ,לדרעב דנָאלב ַא טימ

 זיא רע .ארמג ַא ןיא ןיירַא טקוק ,תונבר אסכ רעד ףױא טציז ,ןעלקניוו
 הנומש לופכ ,ןטק תילט ַא .לטרַאג ַא .לּפַאק ַא :ץלַא טימ טנסָאװַאב
 לקָאש ַא ךיז טוט רע .תובשחמ ענייר : לדייש םוצ וצ ךימ רעה'כ .'' תיציצ
 -שידיי ףיוא סיוא שטייט רע ןוא ,החגו הנועט לחר :ןעמורב טמענ ןוא
 -.+ ןרױשעגּפָא סע טָאה רע ןוא לסּפעש ןסקַאװַאב ַא :שטייט

 ַא ךױא זיא לחר ןוא לספעש ַא שטייט רעד זיא ךיא גָאז ,לחר --
 .לדיימ

 1סָאװ זיא ,ונ --
 .רָאה טָאה לדיימ ַא ןוא לָאװ טָאה לסּפעש ַא --
 1רעבירעד זיא --

 .דובכ ןוט טפױלטנַא *
 ,ןצונ םענעגייא םעד רַאפ ,ךיז רַאט גגַאלרַאפ ַא *

 .םידעפ טכַא ןופ ןטכָאלפַעג תציצ *"
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 :* תורענ ינמיס יז טָאה ,תינולייא ןייק טשינ זיא יז בוא --
 .רעזייב ַא בר רעד ךיז טוט -- !ןענרעל ךימ זָאל ! טשינ עבעב --
 .ןרעװ טלַאק טשינ טעװ הרות יד -- .ךיא גָאז -- טונימ ַא טרַאװ --

 ,ןיהאל ןבעגעג םיא טָאה'מ זַא רעבָא ,ן'לחר טַאהעג ביל עקַאט טָאה בקעי
 טגנַאלרעד םיא טָאה האל זַא וא ;טימסיעגּפָא טשינ ךיוא ךיז רע טָאה
 טצנַאשעגוצ םיא שינעקיּפעצ ףיוא לחר טָאה ,ן'הּפלז ביײװסּפעק ַא רַאפ
 .ן'ההלב

 .הרות ןתמ רַאפ --
 1 ךלמה דוד חכמ זיא סָאװ --

 .םשרג ונברד םרח ןרַאפ --
 .ליבסנַאמ ַא זיא לינסנַאמ ַא ,םרח ןכָאנ ,םרח ןדַאפ --
 טוט רע .יירשעג ַא בר רעד טוט -- !"ןטש ערק ידש !ץַאגיײש --

 -עטכודסיוא זייב ַא ןופ יװ ּפָא ךיז טלקָאש ןוא תואפ יד ייב ןָא םענ ַא ךיז
 רע .ךיז רע טישודיח -- !םיתוטש עגױזַא ןייא סעטע רימ ןלַאפ סָאװ -- .שינ
 ,דער ךיא .ןרעיוא יד ייז טימ טּפָאטשרַאפ ןוא ןעלּפעל יד ייב ןָא ךיז טּפַאכ
 ןוא אישרהמ לקיטש רעווש ַא ןיא ךיז טפיטרַאפ רע .טשינ טרעה רע רָאנ
 :ןָא ךיז טפור לטערש ןיימ .ןדער וצ ןעמעוו טימ ָאטשינ ןיוש זיא'ס

 ןרעלױק ךיז ןוא ןטסָאפ רע טעװ ןגרָאמ זַאה ,ןסיב רעטרַאה ַא --
 .הקדצ ףיוא ןשָארג ןטצעל םעד ןלייטעצ טע'ר .ץכעכעטש ןיא

 + ןימַאמ ַאזַא ןטייצ עקיטנייה --
 .זלעפ ַא יװ קרַאטש --
 זןיציבר יד --
 ;* המימת הלוע ןַא --

 זרעדניק יד --

 .ךעלציּפ --
 זרעגיווש ַא רע טָאה רשפא --
 ,**טושקד אמלעב ןיוש --

 1 תקולחמ --

 .אנוש ןבלַאה ןייק טשינ טָאה'ר --

 זטישכת ַאזַא סעּפע ךיז טמענ ואוו --
 .ךיז טרעגלַאװרַאפ ןדיי ייב --

 ,םינמיס יז טָאה ,רעדניק ןבָאה ןָאק יז בוא"
 .ןטש םעד סיירעצ ,טָאג *

 ,ןבוק רעירשכ ַא *

 .טלעװ רענעי ףיוא *
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 רימ טָאה'מ .תוחילש עטשרע'ס ריִמ ייב זיא'ס .ןעמוקייב םיא זומ'כ --

 .סעדָא ןייק ךימ ןעמ טקיש ,ןטָארעג רימ טעוו'ס ביוא זַא ,טגָאזעגוצ

 זסגױזַא סָאד זיא סָאװ --
 קיצנַאװצ ןוא ריפ ןפָאלש טסנָאק .טַײל ערעזדנוא רַאפ ןדעדג ַא --

 ןייק ןגיילוצ טשינ טספרַאד וד ןוא טקידניז לבעּפ'ס .תעל-תעמ ןיא העש
 .רעגניפ

 וגעט עצנַאג טרָאד ןעמ טוט עשזיסָאוו --

 .סעכיידש יד טימ ךיז טליּפשימ ---
 -- .ץפיז ַא לטערש סָאד טוט -- עכיידש ןייא ןייק ָאטשינ זיא ָאד --

 ,גיױא ןַא טכַאמעגוצ יז טָאה ,אתבלכ עטלַא ןַא ןעוועג
 זוטסוט סָאװ --
 .ןנוא השעמ --
 ,דרָאב ס'יאדמשא ייב רעווש'כ ןוא וצ רימ ףלעה .תילכח ןייק טשינ --

 ,שמש-ןטַאלַאש ַא רימ ייב ןרעװ טסעװ .ןזיילסיוא ןענַאד ןופ ךיד לע'כ זַא
 .םעזוב ןיא ךעלעגייפ ןייק טשינ ריד גייל רעבָא ,יאוולה ---
 ...םיא ןופ ערעסערג ,ךיא גָאז ,טכַאמעג טכערוצ ןיוש טָאה'מ ---

1 

 ןופ טרירעג טשינ ךיז טָאה קסעיס ןוא ךָאװ ַא רעבירַא זיאס זַא
 ןיא רָאי ַא יװ זיא ץיוועשיט ןיא ךָאװ ַא .ענטומַאלַאק ןרָאװעג רימ זיא ,טרָא
 זַא רעבָא ,לטערש ליואוו ץנַאג א ויא לטערש רעציוועשיט סָאד .ןילבול
 .קידלטעטשניילק ןעמ טרעוו ,םוקמ ַאזַא ןיא רָאי טרעדנוה ייווצ ּפָא טציז'מ

 ןעמענ זָא טפור ,םדָא ארּפ ַא יװ ןיילַא טכַאל .ןטייצ ס'כונח ןופ ןציוװ טגָאז
 -טנַא רעכיג סָאװ ליוו'כ .דרָאב ַא ןיוש טָאה השעמ עדעי .הדגה רעד ןופ
 .ץגוק עּפַאנק ַא זיא ,טשינרָאג טימ ןעמוקקירוצ רעבָא ,ןענַאד ןופ ןפיול
 .עצעה ַא ןבױהעגנָא ךיז טלָאװ'ס ןוא טייל עניימ ןשיװצ םיאנוש בָאה'כ
 זַא זןקַאנ ןוא זדלַאה ןכערב לָאז'כ טקישעג סנגייא ךימ ןעמ טָאה רשפא
 רעלסיפ רעטנוא ךיז ןעמ טלעטש ,ןשטנעמ טימ ןטיירטש ףיוא ןרעה םידש

 :ןרעדנַא םעד רענייא

 ןענעז ןטײרֿפשרַאפ ערעזדנוא סָאװ ןצענ עלַא ץופ זַא ,ךיא בָאה ללכ ַא
 רענייק זיא ירד עלַא ןגעק .הוואג ,טלעג ,ףואינ :"'הסונמו קודב יירד
 הװַאג זיא יירד יד ןופ .ץָאצ 'ר יבר רעד ןייז רע געמ ,טנרָאװַאב טשינ
 ןטױל םכח דימלת ַא ןבָאה געמ '' תינימשבש תינימש ַא .קירב ענרעזייא ןַא

 ןעזעג בָאה'כ זַא .רעבירַא לצימש ַא טימ טָאה ןדמל ַא דיי ַא רעבָא ,ןיד

 .טװאורפעגסיוא **

 .לסכַא ןַא ןופ לטכַא ןַא *

242 



 ךיא בָאה -- ,ןפיול געט יד ןוא טרַאּפשעגנײא זיא ל'בר רעציוועשיט סָאד
 ,הוָאג ףיוא טגיילרַאפ ךימ

 םוק'כ .רעקיטכענ ןיק טשינ ןיב'כ ,ךיא גָאז ,בר רעציוועשיט --
 םירוביח טימ .ײסָאש םעד זדנוא ייב ןעמ טריקורב ךעל'טשּפ טימ ,ןילבול ןופ
 -לעב ַאוַא רָאנ .רעמעדיוב ךיז ןכערב הלבק ןופ .ןוויוא םעד ןעמ טצייה
 גערפ ,סע טמוק יװ .ןילבול ןיא וליפַא טשינ ןעמ טניפעג וד יװ הגרדמ

 -רַאפ ןייז ףרַאד קידצ ַא ,רָאװצ זריד ןופ טשינ טסייװ רענייק סָאװ ,ךיא
 רעד ןייז טספרַאד וד ."ץק רעד טשינ טמוק ןגיווש ןופ רעבָא ןגרָאב
 ךיד טסלָאז טײצ ןיוש .ץיװעשיט ק"ק ןיא ליבר ַא טשינ ,רודה גיהנמ
 ןיא טציז ןיילַא חישמ .תומלוע עלַא ןטרַאװ וד יװ ַאזַא ףיוא .,ןקעלּפטנַא

 טסוט סָאװ רעבָא .םימת קידצ ַא ףיוא ןגיוא יד סיוא טקוק ןוא רופצ ןק
 ןרַאפ לחומ רימ יז .לפעל-לּפעט טסניקסּפ ןוא לוטש רעד ףיוא טסציז זוד
 .יורטש ַא ןיא טנַאפלעה ַא ןענַאּפשניײא לָאז'מ יװ זיא'ס רָאנ ,ךיילגרַאפ

 -- .רענעקָארשרעד ַא ךימ רע טגערפ -- ז וטסליװ סָאװ ז וטזיב רעו --
 וןענרעל טשינ ךימ וטזָאל סָאװ

 ןענרעל -- .יירשעג ַא ךיא וט -- " ךתרות ורפה 'הל תושעל תע --
 !רעפלעב רעדעי ןָאק ארמג

 דטקישעג ךיד טָאה רעװ --
 טשינ טסייוװ'מ ,וטסניימ סָאװ .ָאד ןיב'כ ןוא טקישעג ךימ טָאהימ --

 לש אילמּפ רעד ןיא לביארַאפ ריד ףיוא טָאה'מ !טסיב וד רעװ ןבױא
 .בנז טימ ךיז טמַארג וינע .ןגָארט ןעמ ףרַאד .סעציילפ טיג'מ זַא .הלעמ
 טזיב וד ןוא ףסוי ןב חישמ ןעװעג זיא ןמלז םהרבא 'ר זַא ,ןסיװ ייז
 יד ןָא טרוג .טשינ ףָאלש רעבָא .דוד ןב חישמ ןעגנערבוצפָארַא טיירבעגנָא
 עקוב טסיב ֹוד רעבָא ,"האמוט ירעש ט"מ ןיא טקניז טלעװ יד .ןדנעל

 רעד !רעציוועשיט רעד :יירשעג ןייא ןעמ טרעה תולכיה עלַא ןיא ." םיעיקר
 רעד .םינוציח לדניזעג עצנַאג'ס ריד ןגעק טכירעגנָא טָאה םודא לש רש
 ןוא תיליל .בורג ַא ריד רעטנוא טבָארג יַאדמשַא .ריד ףיוא טרעיול ןטש
 ירירב ירירבש רעבָא ,טשינ ייז טסעז וד .רעגעלעג ןייד ייב ןרעיוה המענ
 ,טצישַאב טשינ ךיד ןטלָאװ םיכאלמ ןעװ .סעטַאיּפ יד ףיוא ריד ןטערט
 טשינ טזיב וד רעבָא .ךערָאפ ןוא ׁשַא ריד ןופ טכַאמעג תופילק יד ןטלָאװ
 טוט ןרטטמ .טירט ענייד טיה רש רעד ץופלדנס .בר רעציוועשיט ,ןיילַא

 ,תולג ןֹופ ףוס רעד "
 ןסײררַעביא ןעמ געמ הוצמ ַא בילֹוצ ;ארמג רעד ןופ שטײטסױא םָעד טױל *

 .ןענרעל סָאד

 .ןעלמיה טסטלַאּפש "
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 "יט ,תלוקשמ ףיוא טגנעה ץלַא ."תוחצחצה םלוע ןופ ריד ףיוא גנוטכַא
 .לָאשגָאװ יד ןגעוורעביא טסנָאק וד ! רעציוועש

 ו ןָאט ךיא לָאז סָאװ --

 לָאב ןעװ וליפַא .ןסײה ךיד לעװ ךיא סָאװ ץלַא ,ךימ ךרָאה --
 .טָאבעג ןיימ וט ,* תד לע רבוע ןַא ןייז וצ ןלעפַאב ריד

 1 ןעמָאנ ןייד זיא סָאװ 1וטסיב רעװ ---

 -יט ,ריד ןופ .תישמ לש רפוש םעד טיירג טלַאה'כ .יבשתה והילא --
 ןיא ןעקניז לָאז'מ רעדָא הלואג יד ןעמוק לָאזס יצ ּפָא"טגנעה ,רעציוועש
 .רָאי םיפלַא ט"פרת ךָאנ םירצמ לש ךשוח

 ס'נייז םינּפ סָאד .ןגיוושעג ל'בר רעציוועשיט סָאד טָאה לייו עגנַאל ַא
 -ַעג רע טָאה ףיורעד סָאװ ריּפַאּפ לצינש סָאד יװ סייוו ױזַא ןרָאװעג זיא
 .וטפיוא ןַא ןבירש

 ַא רע טָאה -- !רָאװ ןענעז דייר ענייד זַא ,ךיא סייוו ןענַאװ ןופ ---
 רָאנ ,ךאלמ רעקילײה ,לחומ רימ ייז .לוק ןיא רעטיצ ַא טימ ןָאטעג גערפ
 .ןכייצ ַא ליוו'כ

 !ונייצ ַא זיא ָאד .טכערעג טזיב --
 עלעגייב סָאד זַא ,בוטש ןיד תיב ןיא טניװ ַא ױזַא טכַאמעג בָאה ךיא ןוא

 ַא יװ ןעילפ ןעמונעג ןוא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה שודיח םעד טימ ריּפַאּפ
 תכורּפ סָאד .ןילַא ךיז ןופ טשימעג ךִיז ןבָאה רפס ןופ רעטעלב יד .ביוט
 לּפָאק ס'בר רעציוועשיט םעד .ןזַאלבעגנָא ךיז טָאה שדוק ןורָא ןרעביא
 קירוצ ,קילעב םוצ זיב ןָאטעג בה ַא ךיז ,ּפָאק ןופ ןסירעגּפָא ךיז טָאה

 .ןברַאש ס'בר ןפיוא ןלַאפעגּפָארַא

 ,טגערפעג ךיא בָאה -- ? עבטה ךרד ַא סָאד זיא --
 ,ןיינ --
 1טציא ןיוש וטסביולג --
 .ןָאטעג לקנעוק ַא ךיז טָאה ל'בר רעציוועשיט סָאד
 זןָאט ךימ וטסייה סָאװ ---

 .םסרופמ ןייז ףרַאד רודה גיהנמ ַא --
 זםסרופמ ןעמ טרעװ ױזַא יו --
 .טלעוו רעד רעביא סױרַא רָאפ --
 זטלעװ רעד ףיוא ןָאט ךיא לעװ סָאװ --
 ,טלעג למַאז .תושרד גָאז --

 1 ןעלמַאז ןעמעוו רַאפ --

 ,ןטײקרַעטױל ןופ סלעװ יד *

 .ןיד םעד ןכערב *
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 ןױש ריד ךיא לעװ טלעג םעד טימ ןָאט וצ סָאװ .למָאז םדוק --
 זיו

 זןבעג רימ טעװ רעװ --
 .ןדיי ןביג ,סייה ךיא זַא --
 1ןטלַאהסױא ךימ טעװ רע --
 .קלח ַא ךיז רַאפ ןעמענּפָארַא געמ ר"דש ַא --
 -- תיב ינב'ס --
 :ןעמעלַא רַאפ ןקעלק טעיפ --
 +זטציא ןיוש ןָאט ךיא לָאז סָאװ --

 .ארמג יד ךַאמרַאפ --
 ַא רעציוועשיט רעד טָאה -- !"הרותב הקשח ישפנ זיא'ס .יוא --

 :ןָאטעג ץכערק
 .ןכַאמרַאפ וצ טיירג ,לװָאט םעד ןביוהעגפיוא ןגעווטסעדנופ טָאה רע

 הליד ףסוי ןָאטעג ןעד טָאה סָאװ .רעקיטרַאפ ַא רע זיא ,סָאד טוט רע ןעװ
 ןיא טכַאלעג ןיוש בָאה'כ .קַאבַאט קעמש ַא ןלָאמס גנַאלרעד זהנייר
 זיא סָאװ ,דָאב ןופ ל'דש סָאד !לקעּפ ןיא טזיב ,ל'בר רעציוועשיט :ץרַאה
 ,רָאװצ .האנק ןופ ןירג ןרָאװעג זיא ,טשיולעג ןוא לקניװ ַא ןיא ןענַאטשעג
 ייב יײרעניגרַאפ-טשינ יד רעבָא ,הבוט ַא ןָאט וצ טגָאזעגוצ םיא בָאה'כ
 :גָאז ַא ל'בר סָאד טוט לָאמַא טימ .ץלַא ןופ רעקרַאטש זיא טייל ערעזדנוא

 .ןכײצרָאװ ַא ךַאנ גנַאלרַאפ'כ רָאנ ,רַאה ןיימ ,רימ ביגרַאפ --
 1ןוז יד ןלעטשּפָא לָאזכ !וטסגנַאלרַאפ סָאװ --

 .סיפ יד רימ זייו --
 ,רעטרעװ עקיזָאד יד טכַארבעגסױרַא טָאה רעציוועשיט רעד יװ ױזַא

 צלַא ןלעטשרַאפ ןענָאק רימ .ןריולרַאפ זיא ץלַא זַא טסואוועג ךיא בָאה
 ןטסנעלק םעד ןופ ,ענעזדנעג ןענייז ערעזדנוא סיפ יד .םיפ יד ץוחַא רעדילג
 םוצ .ךַאל ַא ןָאטעג טָאה לקניוװ ןיא ל'דש סָאד .ירירמ בטק זיב לטוטיּפָאל
 .ןושל ןָא ןבילבעג ,ןושל-לעב רעד ,ךיא ןיב רָאי טנזיוט ןיא לָאמ ןטשרע

 .ןרָאצמירג ןיא ןָאטעג ףור ַא ךיא בָאה -- ! טשינ ךיא זייוו םיפ יד --
 !חור ַא וטסיב ױזַא ביוא --
 ןפָאלעגוצ זיא רע ! ןענַאד ןופ סױרַא יג ,קיּפ : יירשעג ַא טוט רע ןוא

 ןעכָאפ ןעמונעג ןוא הריצי רפס םעד ןָאטעג ּפָאכ ַא ,קנַאש-םירפס רעד וצ

 טשינ זדנוא ןופ רענייק ןָאק הריצי רפס ןגעק ןלזג ַא יװ רימ רעביא

 .שפנ 'חּפב בוטש ןיד תיב ןופ סױרַא םיוק ןיב'כ .ןײטשַאב

 .ןעגרעל םוצ טרעגַאב לעז ןיימ "
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 .ץיוועשיט ןיא ןקעטש ןבילבעג ןיב'כ ז ןעיירב גנַאל ָאד .ךיא .לָאז סָאװ

 עלַא ןופ שַא גרַאב ַא ןרָאװעג זיא עגר ןייא ןיא ! סעדָא סיוא ! ןילבול סיוא
 {ןילַא יאדמשַא ןופ ןעמוקעג זיא לעפַאב ַא .ןטייקיטסילרעטניה עניימ
 רעטייו סױרַא טשינ ךיד ריר .ץיוועשיט ןיא תורצ עטקַאהעג ןיא ביילב

 ...תבש םוחת ַא יװ

 -ייב ץלַא בָאה'כ .ךָאװטימ ַא טימ קיבײא זָאד ןיוש ןיב'כ גנַאל יװ
 ָאטשינ ןדיי ןײק רעמ ָאטשינ .ןליױּפ ןברוח ,ץיוועשיט ןברוח :טניואוועג
 טכַאנ רעד ןיא רעסַאװ ןוט יד םיוא טשינ רעמ טסיגימ .םידש ןייק רעמ
 רעמ טּפַאלק'מ ." תוגוז ןייק רַאּפ טשינ רעמ ךיז טיה'מ .הפוקת רעד ןופ
 טשינ רעמ זדנוא טנרָאװ'מ .שילָאּפ ןופ ריט רעד ןיא גָאטרַאפ ןָא טשינ
 שודיק לע ןעמוקעגמוא זיא בר רעד .ףַאשעמָאּפ ַא סיוא טסיג'מ רעדייא
 םירפס יד ,טעליוקעגסיוא ןעמ טָאה הליהק יד ,ןסינ שדוח גָאטיירפ םשה
 םעד ייב קירוצ זיא הריצי רפס רעד .טדנעשעג םלוע תיב'ס ,טנערברַאפ
 םינמלז םהרבא 'ר ןופ .םינחי ךיז ןעקסוילּפ דָאב ןיא ."הריבה גיהנמ

 -רצי סיוא ,ערה-רצי סיוא זיא'ס .לַאטש-ריזח ַא טכַאמעג ןעמ טָאה להוא
 ,בייח ולוכ לָאמ ןביז ןיוש זיא רוד סָאד .תונויסנ סיוא ,תֹונווע סיוא ,בוט

 טשינ זיא חישמ זַא זןעמוק רע לָאז ןעמעוו וצ .טשינ טמוק חישמ רָאנ
 טשינ רעמ ףרַאד'מ ,ייװ .ן'חישמ ֹוצ קעװַא ןדיי ןענעז ,ןדיי וצ ןעמוקעג
 ַא ,רענייא ןבילבעג ןיב ךיא .טקיליטרַאפ ךיוא זדנוא טָאה'מ ! םידש ןייק
 ןופ דש ַא ןייג לָאז ןעמעוו וצ רָאנ ,ליווכ ואוו ןייג ןיוש געמ'כ .טילּפ
 .יי!םיחצור יד וצ !לַאגס ןיימ

 ןשיװצ ,רעדנָאב לוולעו וצ טרעהעג לָאמַא טָאה סָאװ םעדיוב ןפיוא
 ףיא לוסּפ-ףירט ַא טרעגלַאװרַאפ ךיז טָאה ,רעסעפ עטצכעלעצ ייווצ

 ףָאלש'כ .בוטש סע'כ ,דש רעטצעל רעד ,ןיא ץיז טרָאד .שטייט-שידיי
 זיא ץכעביירש'ס .ךוב ןופ שלעוורעדיוק םעד ןעייל'כ .שיוורעדעלפ ַא ףיוא

 רעד .הארי ןיא טלקיוועג דמש ,ץלַאמש-ריזח טימ לגוק : חסונ רעזדנוא ןופ
 םעד .עשידיא טרָאפ ןענעז תויתוא יד רעבָא ," ם"דהל :זיא לכשה-רסומ
 ּוט ןירעד .ךיא גיוז ןופרעד .ןעלצנערטעצ טנָאקעג טשינ יז ןבָאה תיב-ףלַא
 ןיא ןיירַא שטייט ,ןעמַארג טכעלפ ,רעטרעװ יד לייצ'כ .ןרעמַאלק ךימ ךיא
 תיב !טילפ רֶעלדָא ןַא ,רעלדָא ןַא ףלַא .ססמערו םותיּפ עלעטניּפ ןדַעי
 ןרָאד רעד ,ןרָאד ַא דלד וטינק חלג ַא ,חלג ַא למיג ;טילב םיוב ַא ,םיוב ַא

 ארומ סיוא רָאפ ַא ןענע סָאװ ןכַאז ןצונ וצ סיהעג ןדיי ײב ךיז טָאהימ ,ןרָאפ "'
 ,םירש רַאפ

 .טלֶעװ רעד ןופ רעריפ רֶעד *

 ,סיוא סשינ ךיז טזָאליס ןוא ןָא טשינ ךיז טביוה'ס "
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 רעטכעוו רעד ,רעטכעוו ַא ווָאװ : טגנעה רעקנעה ַא ,רעקנעה ַא אה ז טנערב
 תיט !טסינ ריזח ַא ,ריזח ַא תיח ;טסיש רענלעז ַא ,רענלעז ַא ןיז !טקנעש
 ...טסעגרָאפ דיי ַא ,דיי ַא די ;ט'תמ רעטױט ַא ,רעטױט ַא

 יו .שינעטלַאהנָא ןַא ךיא בָאה ,טרָאװ שידיי ַא ָאד זיא'ס גנַאל יװ ,ָאי

 ָאד ךָאנ ויא ,לטעלב עטצעל'ס ןסעגעגפיוא טשינ ןבָאה ןבלימ יד גנַאל
 לױמ ןרָאפ ךיא ליוװ ,רעטעּפש ןייז טעוו'ס סָאװ .ןליּפש וצ ךיז סָאװ טימ

 .ןעגנערב טשינ
 ,תוא שידיי ַא ןָא
 ...סױא -- דיי ַא דש ַא זיא
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 סיורג ןוא ץיילק

 א
 שטנעמ ַא !הנימ אקפנ יד זיא סָאװ .סיורג ,ןיילק :טגָאז ץֹע

 .סיפ יד טשינ ּפָאק רעד זיא רקיע רעד .סָאמ ןייק טימ טשינ ןעמ טסעמ
 ןעמ ןָאק ,טײקשירַאנ ַא קנַאדעג ןיא ןיירַא ךיז טמענימ זַא ,ןגעווטסעדנופ
 "עג טָאה'ס .השעמ ַא ןלייצרעד ךייא לע'כ .ֹואו סייװ רעװ ןכירקרַאפ
 ןעמ טָאה םיא .קלָאפרָאּפ ַא ןעװעג זיא'ס .טָאטש ןיא זדנוא יב ןפָארט
 -עג טַאלג טשינ זיא רע .עכעיטָאמ יד -- יז ןוא עיטָאמ רעניילק רעד ןפורעג
 טשינ ןלעפ'ס .קילרַאק ַא ןופ רעסערג טשינ ,סעלעציּפ ַא רָאנ ,ןיילק ןעוו

 רעד ,ןכב ,ךעל'המכח ײלרעלַא טכַאמעג טָאה'מ ןוא םיצל ןייק ץעגרע ןיא

 םעד שירעב וצ טריפעגקעװַא םיא ןוא ןעװעג העוט ךיז טָאה רעפלעב
 טָאה'מ ןוא ט'רוכיש'עגנָא ךיז טײלסנַאמ יד ןבָאה הרות תחמש .דמלמ-יקדרד
 ןַא טימ ןָאפ ַא טגנַאלרעד םיא טָאה ץעמע .םירענה לכ וצ ןפורעגפיוא םיא
 וצ ןעמוקעג ןענייז ,ןגעלעג ןרָאװעג זיא לבייוו ַא זַא .לטכיל ַא ןוא לּפע
 .ןענעייל-עמש-תאירק םוצ לגניייַא סיוא-טלעפ סע זַא ןעגנוי עליואוו יד םיא
 ןילק ַא טַאהעג רע טָאה -- דרָאב עסיורג ַא טַאהעג שטָאכ רע טלָאװ

 טשינ ךיוא רע טָאה רעדניק ןייק .טרָאד רַאה ַא ,ָאד רַאה ַא .עלעדרעב

 ,עכעיטָאמ יד ,בייוו'ס .לגניי"רדח ַא יו טקוקעגסיוא עקַאט טָאה'ר ןוא טַאהעג
 -יָאס ,לעטשעג ַא טימ הבקנ ַא רעבָא ,ןױשרַאּפ ןייק ןעוועג טשינ ךיוא זיא
 ַא ןרָאװעג זיא עיטָאמ רעד ןוא ןעמַאזוצ טבעלעג טָאה קלָאפרָאּפ'ס ,יװ
 .רעלכיּפש ַא טַאהעג ןֹוא האובת טימ טלדנַאהעג טָאה רע .דיגנ קיטש
 רעבָא .טלציוועג ךיוא ךיז טָאה רע שטָאכ ,ןלעפעג דָארג רע זיא ץירּפ םעד
 ןצבק רעד ןֹוא סיורג זיא'מ זַא ,סױרַא טמוק סָאװ .הסנרפ ָאד זיא'ס יבַא
 1 רעסערג ךָאנ זיא

 םיא טָאה ,ןייז טשינ יַאנג ןייק וצ ריא לָאז'ס ,עכעיטָאמ יד רעבָא
 ןָאט ןסייהעג םיא טָאה יז .רעהַא ןיילק ,ןיהַא ןיילק .טרילעכַאטש רָאנ רדסכ
 ןיא לגָאנ ַא ןירַא רימ ּפַאלק .ןעגנַאלרעד טנָאקעג טשינ טָאה'ר ואוו ןכַאז

 טָאה יז .עצילָאּפ רעד ןופ ןַאפ ענרעּפוק יד ּפָארַא רימ םענ ,טנַאװ רעד

 טגיילעצ סע ןבָאה ענעי ןוא עדמערפ רַאפ וליפַא סַאּפש םיא סיוא טכַאמעג

248 



 טשינרָאג טסַאּפ'ס -- טּפַאכעגסױרַא ךיז יז טָאה לָאמניײא .ךעלרעלעט ףיוא
 טלעטש ,טעב ןיא ריא וצ טמוק רע ןעוו זַא -- רעטכָאט רעשידיי ןייק רַאּפ
 סָאװ ןלָאמסיױא ןיוש ךייא טנָאק ץע ,ונ .עלעקנעבנסופ ַא רעטנוא ךיז רע
 -עג זיא ץימע זַא .טלטָאמעגסיױא ןוא טכַאלעגסױא טָאה קלָאפ עניימעג'ס
 ,םייה רעד ןיא ןעוועג טשינ דָארג ויא רע ןוא םיא ףױא ןגערפ ןעמוק
 טימ דמלמ ַא רעדיוװ .שיט ןרעטנוא קוק ַא רָאנ טוט :ןָאט גָאז ַא יז טגעלפ
 -עג ןריולרַאפ םיא זיא'ס :לטרעוו ַאזַא טכַארטעגסױא טָאה ליומ םיורג ַא

 .ןקעטש ַא רַאפ טימרעד טייג עיטָאמ :קוק ַא טוט רע .לטייט רעד ןרָאװ
 רָאנ טָאה'מ ןוא טסַאּפ"ןוא-טסוּפ ןעגנַאגעגמורַא ןשטנעמ ןענעז ןרָאי ענעי
 עטוג ַא טכַאמעג ,טגָאז'מ יװ ,טָאה ןיילַא עיטָאמ .ןעקַאלַאב םוצ סעּפע טכוזעג
 .ןסָארדרַאפ טוג ץנַאג ךעבענ םיא טָאה'ס רעבָא ,ליּפש רעזייב רעד וצ ענימ
 דקיסקואווניילק זיא ץימע ןעוו ן'קזוח וצ ליפיוזַא ןַארַאפ ָאד זיא סָאװ לייוו
 זיא'ס !טָאג ייב טרעװ רעמ ןעמ זיא ,סיפ ערעגנעל ןיוש טָאה'מ זַא ןוא

 -ןושל ןופ ּפָא ךיז ןטיה ןדיי עכעלרע יד .לבעּפ'ס ,ךייא טלָאמ .ןעוועג ץלַא

 .ערה

 -צג ויא'ר .דיי ַא ױזַא רעבָא ,ןדמל ןייק טשינ עיטָאמ רעד זיא ןעוועג
 רעד טימ םיליהת טגָאזעג רע טָאה ירפרעדניא תבש .דיגמ ַא ןרעה ןעגנַאג
 -ניײרַא לָאמַא טגעלפ רע .ךיוא ןפנַארב לזעלג ַא טַאהעג ביל טָאה'ר .הרבח

 םיא ייב טפיוקעג טָאה םולשה וילע עטַאט ןיימ .בוטש ןיא ודנוא וצ ןעמוק
 ץַאק ַא יװ עקמַאילק רעד ןיא ןצַארק ןעמונעג סעּפע רע טָאה רעירפ .רעבָאה
 ןבָאה רימ ןוא ךעלדיימ ןעוועג ןענעז רימ .ןזָאלנײרַא יז לָאז'מ ליװ סָאװ
 טקורעגוצ םיא טָאה עטַאט רעד ,רעטכעלעג ַא טימ סױרַא ץעז ַא ןָאטעג
 עכיוה ןעוועג ןענעז ןלוטש ערעזדנוא רָאנ ,עיטָאמ 'ר ןפורעג םיא ןוא לוטש ַא

 זָאלג ַא םיא טגנַאלרעד ןעמ .טרעטעלקעגפױרַא םיױק טָאה רע ןוא
 ןעגנַאלרעד טשינ ןָאק רע לייוו לקנעב ןפיוא ןעיירד ךיז טמענ רע ןוא ייט

 ךיז טגיײל רע זַא ,טדערעג ןבָאה רעגניצ עזייב .זָאלג םוצ ןּפיל יד טיפ

 ןיא ןלַאפעגנירַא רע זיא דָאב ןיא זַא ןוא לוויטש יד ןיא סעקרָאק ןיירַא
 טַאהַעג טָאה בייוו'ס .טגיוטעג רע טָאה לדנַאה םוצ רעבָא ,ונ .עלעפעש ַא
 זיא רעמלַאדזייּפש יד ןוא זיוה ןייש ַא טַאהעג טָאה רע .הלודג ַא םיא ייב
 ,בוט-לכ טימ טקַאּפעגנַא ןעוועג לָאמעלַא

 .טלטרעזועצ ךיז בייוו-ןוא-ןַאמ ןבָאה לָאמניײא .ףַארט ַא טרעה טציא
 ןגירק בייוו-ןוא-ןַאמ ,עלַאמ .תמא ןַא ףיוא טגירקעצ ךיז ןעמ טָאה דלַאב
 יד .עט'נכש ַא רעדָא ןכש ַא ,בוטש ןיא ןעוועג ץימע רָארג זיא'ס !ךיז
 ןוא ןפיורש ףיוא קסיּפ ַא טַאהעג טָאה ,ןייז לחומ רימ סע לָאז יז ,עכעיטָאמ
 טוט יז .טָאג ןיא ןסעגרַאפ יז טָאה ,עכוי ַא ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא יז ןעװ
 סיורג ךָאד טזיב 1 ןַאמ ַא ןעד טזיב !לרעקניטש וד ,לקילרַאק וד : יירשעג ַא
 לוש ןיא דניק-םיּפולמ ַאזַא טימ ןייג וצ ןויזב ַא רימ זיא'ס .ץינעג ַא יװ
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 ,טּפַאצרַאפ ןרָאװעג םיא זיא טולב'ס זַא ,יֹוזַא ןשַאװ םיא טמענ יז ןוא ! ןיירַא
 -עצ רעמ ךָאנ ןרָאװעג יז זיא ןופרעד ןוא טרעפטנעעג טשינ ריא טָאה רע
 ועלענַאמ עלעקָארב ַאזַא רימ גט סָאװ :יירשעג ַא טוט יז .טרעמכַאי
 ןיימ ןעװ .לגיוװ ַא ןיא ןגײלניירַא ךיד ןוא עלעקנעב-ייטש ַא ןפיוק ריד לע'כ
 טשינ ,ןַאמ ַא רימ רַאפ ןענופעג יז טלָאװ ,טַאהעג ביל ךימ טלָאװ עמַאמ
 זיא ןעוועג ז טגָאזעג ץלַא םיא טָאה יז סָאװ טסייװ רעװ .דניק-טעּפניק ןייק
 :גָאז ַא טוט ןוא דיירק יװ סָאלב טרעוװ רע .רָאה עלעג טימ רעלעג ַא רע

 רע יװ ױזַא ןוא .ךיוא רימ רַאפ סיורג ןייז ןיוש טעװ ןַאמ רעטייווצ ןייד
 לָאמנייק םיא טָאה'מ .דניק ַא יװ עקַאט ןענייוו ןָא רע טביוה ,סָאד טגָאז
 "גייא דלַאב טָאה עכעיטָאמ יד .רוּפיכ-םוי וליפא ,ןענייו טרעהעג טשינ
 טשינ ןיב'כ .טשינ ךיא סייוו ןעוועג זיא רעטייוו סָאװ .שינעמוטש ןעמונעג
 ָאד זיאס רעבָא ,ןטעבעגרעביא ךיז ייז ןבָאה אמתסמ .ייברעד ןענַאטשעג
 .טײטשַאב טרָאװ ַא ,טייגרַאפ שטַאּפ ַא :לטרעוו ַא

 עשילרעטסיוא ןַא טָאטש ןיא טלייצרעד'מ ןֹוא שדוח ַא קעװַא טייג'ס
 םיא גױט סָאװ .ןילבול ןופ שטנעמ ַא טכַארבעג ךיז טָאה עיטָאמ !ךָאז

 שטנעמ רעד .תרשמ ַא ןָא ,ןילַא טלדנַאהעג ןרָאי עלַא טָאה'ר זשטנעמ ַא
 ץרַאװש ,זיר ַא ליבסנַאמ ַא : ךָאנ םיא ןקוק עלַא ןוא סַאג יד ייברַאפ טייג
 םירחוס יד .דרָאב רעצרַאװש ַא ןוא ןגיוא עצרַאװש רָאּפ ַא טימ ,ליוק ַא יו
 רעד !טגָאז רע ןוא ?שטנעמ ַא סעּפע ךייא גױט סָאװ :ןעיטָאמ ןגערפ
 ןגָארט טשינ ןײלַא ןעמ ןָאק'כ .טרעסערגרַאפ ,טָאג ןעקנַאד ,ךיז טָאה רחסמ
 ןיילק ַא ןיא רעבָא .טוט רע סָאװ רע טסיױו יאדװַא ,אלימ ,ונ .ךָאי םעד
 -- רענילבול רעד .לּפעט ןיא םענעי ייב ךיז טכָאק'ס סָאװ ןעמ טסייוו לטעטש
 ךיז טיירד רע .רחוט ןייק טשינרָאג סעפע זיא --- ןסייהעג רע טָאה ,לדנעמ
 .רעהַא טצָאלג ןוא ןיהַא טצָאלג .ןגוא יד טימ טצָאלג ןוא ףיוה ןיא םורַא
 טצרַאטש רע ןוא יורטש ַא טייק ,רענעגעוו יד ןשיווצ רע טייטש דירַאי ןפיוא
 !ןגערפ ןדיי ןוא שרדמ-תיב ןיא טמוק רע .םירעיוּפ ןומה ןצנַאג ןשיװצ סױרַא
 בייוו ַא .דיײידלַאװ ַא ןיב'כ 1 רע טגָאז ז ןילגול ןיא ןָאטעג ריא טָאה סָאװ
 רעד ןיא ץכעטניהעג סָאד .ןמלא ןַא יא רע ,ןיינ רע טגָאז זריא טָאה
 .קעלק ןעייפש וצ ןוא ןעלּפַאלּפ וצ סָאװ טַאהעג ןיוש טָאה סָאגיקירב
 ןײלק ויא ץיטָאמ רעד יװ יַא :שילועטסױא עקַאט סעּפע זיאס
 לטרַאג ןזיב ןײא ךיז רע טגױב דער יז זַא .ךיוה רענעי זיא ױזַא
 -וצ ןעײג יז זַא .רעגניפ ץיּפש יד ףױא ךיז טלעטש עיטָאמ ןוא
 עיטָאמ ןוא טנַאּפש רענעי .רעטצנעפ יד וצ ֹוצ עלַא ןפיול ,סָאג ןיא ןעמַאז

 זיא'ס .ךַאד ַא ןָא רע טריר ,טנַאה ַא םיוא טקערטש רע זַא .ךָאנ םיא טפיול
 -סיוא ןבָאה םילגרמ יד ןעװ ,שמוח-שטייט ןיא סנטייצרַאפ יוװ עקַאט סעּפע

 עקַאט רע טניואוו ןענױאו .ןזיר יד יװ ענעי ןוא ןקירעשייח יד יװ ןזיוועג
 סָאװ :ן'הנעט רעבייו יד .טסעק םיא טיג עכעיטָאמ יד ןוא ןעיטָאמ ייב
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 :טרעפנע יז ןוא זןשבה ךלמ גוע ַאזַא ןעמונעגנײרַא עיטָאמ סעשע טָאה
 טגיוטעג שטָאכ רע טלָאװ .לכיטנרעטש זייב ןייק ןופ ןסיוו טשינ ױזַא לָאזיכ

 טסע  ,ןרָאק ןוא ץייוו ןשיווצ קוליח םעד טשינ סייוו רע רעבָא ,לדנַאה םוצ
 טרָאװ ַא ,קורמ ַא רע זיא וצרעד .סקָא ןָא יװ טכרָאנש ןוא דרעפ ַא יװ
 טסיג יז ןוא רעטסעווש ַא טַאהעג טָאה עכעיטָאמ יד .לדנער ַא םיא ייב זיא
 ןיא ךָאל ַא יװ שטנעמ ַא ףרַאד עיטָאמ .ץרַאה ערעטיב'ס ריא רַאפ סיוא
 טלַאק ןיא טנַאה ןייק טשינ טוט רענעי .סיעכהליוצ ,יז טגָאז ,ץלַא זיא'ס .ּפָאק
 יב .רעטרעװ עריא ןענעז סָאד -- הלוכמ ןסעפיוא זדנוא ט'רע .רעסַאװ
 ,רעטצנעפ יד רעטניה ןעייטש םינכש .תודוס ןייק ןעוועג טשינ ןענעז זדנוא
 טגערפ --- זסיעכהלױצ רעד זיא סָאװ .ריט רעד וצ רעוא ןַא וצ-טגייל'מ
 ךיא לייוו :ןייװעג ַא טימ םױרַא טצַאלּפ עכעיטָאמ יד ןוא רעטסעוש יד
 רעד ןיא ןופרעד טסואוועג דלַאב טָאה'מ .דניק-ליּפמ ןפורעג םיא בָאה
 רעד ָאד זיא סָאװ .טשינ ךיז טבױלג סעּפע רעבָא ,טָאטש רעצנַאג
 ריא טשינ ,טלעג ןייז זיא'ס 1 שיקרעט ףיוא ּפָא רע טוט ןעמעוו 1 סיעכהליוצ

 לָאז .ּפָאק ןיא עילָאקנַאמ ַא ןײרַא ךיז טמענ שטנעמ ַא ןעוו רעבָא .טלעג
 .ואוו טשינ ןיוש קנעדעג'כ ,טרָאד טייטש'ס יװ עקַאט זיא'ס .ןטיהּפָא טָאג

 ב
 ןענייוו טמוק עכעיטָאמ יד ןוא ןכָאװ רָאּפ ַא ייברַאפ טשינ טייג'ס

 ןעמונעגנײרַא ךיז טָאה רע .ּפָארַא ןעניז ןופ זיא ןַאמ ןיימ ,יז טגָאז ,יבר .בר םוצ
 םיא רע טָאה ,קינײװ סָאד זיא רשפא .זיוה ןיא רעסערפ ןטסיזמוא ןַא
 ,עבעיטָאמ יד ,יז ןעוו ןוא טלעגיס טלָאה רענעי .עסַאק עצנַאג יד טיורטרַאפ

 זיאיס ,יז טיירש ,יבר רעקיליײה .רעריסַאק רעד רע זיא ,ןפיוק סעּפע ףרַאד
 רעד .,ל'רטמוילט ןפורעג םיא בָאה'כ לייו רַאפרעד ,שינעקיּפוצ ףיוא ץלַא
 ,ןעועג דיא רעקילײה ַא --- ליוװ יז סָאװ ןענַאטשרַאפ טשינ טכער טָאה בר

 רעיא ןיא ןשימ טשינ ךימ ןָאק ךיא :טגָאז רע ןוא -- ןלטב ַא רעבָא
 טקיש בר רעד .ןכַאמ בורח ץלַא ליװ רע ,יז טיירש ,יבר .םירחסמ םינַאמ
 רימ ןָאק'כ .קעז יד טּפעלשעג גונעג בָאה'כ : ט'הנעט רע ןוא ןעיטָאמ ןפור
 .םולש ןייז לָאז :טגָאז בר רעד ,רוציקב .ןפלעהסורַא רימ לָאז'מ ןעניגרַאפ

 זןגָאז טנָאקעג רע טָאה סָאװ

 סָאװ טשינרָאג טסייוו'מ .קנַארק עיטָאמ רעניילק רעד טרעוו לָאמַא טימ
 ךָאנ רע טרעװ יא רע ןיילק יװ .םייוו רע טרעװ סעּפע רָאנ .םיא זיא'ס
 ןיא טייטש רע ןוא ןענעוװַאד שרדמה-תיב ןיא טמוק רע .רענעּפמורשעגנײא
 ןשיװצ טשינ ךיז טזייוו רע רעבָא ,גָאט-קרַאמ ַא זיא'ס .ןטָאש ַא יװ לקניוו
 רע רָאנ !רענײמ ןַאמ ,ריד זיא סָאװ :טגערפ עכעיטָאמ יד .ןרופ יד
 סָאװ רָאנ .אמור םעד ןפוו טקיש יז .טשינרָאג ,טשינרָאג :טרעפטנע
 ןיא .טשינ טפלעה'ס רָאנ ,ץכעטירק ַא םיא טביירשרַאפ רע זרע טסייוו
 עכעיטָאמ יד .טגיל ןוא טעב ןפיוא קעװַא עיטָאמ רעד ךיז טגייל גָאט ןטימ
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 עשזיסָאװ .ייװ טשינ טוט'ס :טרעפטנע רע ןוא זיו ריד טוט סָאװ :טגערפ
 וטסנָאק יװ .חוכ ןייק טשינ בָאה'כ :טגָאז רע ןוא 1 רעפַאלש ַא יװ וטסגיל
 טשינ בָאה'כ :רֶע טגָאז .עלעגייפ ַא יװ טסע וד זַא ,יז טדער ,תוכ ןבָאה

 עיטָאמ רעד זַא ,ןעעז עלַא ז ןעיירב ָאד ךייא ךיא לָאז סָאװ .טיטעּפַא ןייק
 ןקיש טלָאװעג םיא טָאה עכעיטָאמ יד .טכיל ַא יװ טקנַאצ רע .ןייא-טייג
 עכעיטָאמ יד .ןרָאפ טשינ ליװ רע רָאנ ,םירױטקָאד יד וצ ןילבול ןייק

 וטזָאל ןעמעוו ףיוא 1 רימ ןופ ןייז טעװ סָאװ : ןרעטיב ןוא ןרעמָאי טמענ
 ,ןלזג .ןסיורג םעד טימ ןבָאה הנותח טסעװ :טרעפטנע רע ןוא  רעביא ךימ
 1 ךימ וטסקינייּפ סָאװ .עסיורג עלַא ןופ רערעייט רימ טזיב ,יז טיירש ,חצור
 ןיימ טזיב וד .טפַאשביל ןופ ןעוועג ץלַא זיא'ס .לטרעװ ַא טכַאמעג בָאה'כ
 טרעוו טשינ ןבעל ןיימ זיא ריד ןָא .טלעוו רעד ןיא ץלַא ,דניק ןיימ ,ןַאמ

 םיא טימ .םיוב רענעקורט ַא ןיב ךיא :טגָאז רע רעבָא .רעוולוּפ עקשיש ןייק
 .רעדניק ןבָאה וטסעוו

 ןוא גָאט ןציז ָאד טפרַאדעג ךיא טלָאװ ,ןלייצרעדסיוא ץלַא ןלעוװ לָאז'כ
 "רקבמ םיא טמוק בר רעד .םיא וצ ןדער ןוא ןעמוק םיטַאבעלַאב .טכַאנ
 זחומ ןיא תעגושמ ַא ןעמונעגנירַא סעּפע ךיז ריא טָאה סָאװ .ןייז-הלוח
 טָאה עכעיטָאמ יד זַא .עטַאווע'מת ךיז טכַאמ רע רעבָא .טלעו סיטָאג זיא'ס
 לָאז רע שטנעמ םעד ףיוא דלַאװעג ַא טכַאמעג יז טָאה ,טכעלש זיא'ס ןעזעג
 גנַאל יװ .ָאד טביילב רע ,ןיינ :טגָאז עיטָאמ רעבָא .בוטש ריא ןופ קעוװַא

 ןקיטכענ קעװַא ןגעווטסעדנופ זיא רע .סָאבעלַאב רעד ךיא ןיב ,םעטָא םעד יציכ
 רעד ןיוש ויא רע ןוא קירוצ רע טמוק ירפרעדניא רעבַא ,זױה-טסַאג ןיא
 סעדעי ,ןעלסילש יד ,טלעג סָאד :טנעה ענייז ןיא זיא ץלַא .רחוס רעצנַאג
 טביײרשרַאפ רע רעבָא ,ןבירשרַאפ טשינרָאג לָאמנייק טָאה עיטָאמ .שירק
 ףױא טגנַאלרַאפ עכעיטָאמ יד .ךיוא גרַאק זיא רע .ךוב גנַאל ַא ןיא ץלַא
 טנכער רע .לציּפ סעדעי ןענעכערסיוא ךיז טסייה רע ןוא טפַאשטריװ רעד
 רעדמערפ ַא טנעז ריא :טיירש יז .טױל ןפיוא ןוא טניװק ןפיוא וצ ריא
 ,רעדרעמ ,רעביור ,רָאי ץרַאװש ידלַא וצ טייג ,קסע רעייא טשינ זיא'ס ןוא
 ,סַאשּפָא ךימ טעװ ןַאמ רעיא זַא :טרעפטנע רע רעבָא ,דלַאװ ןופ ןלזג
 .רעב ַא יו טעקורמ רע רָאנ ,טשינרָאג רע טגָאז בור'ס .ןייג ךיא לעװ

 ךָאנ ךיז עיטָאמ רענײלק רעד טָאה רעמוז ןעועג זיא'ס גנַאל יװ
 ךָאנ דלַאב רעבָא .רופכ-םוי טסַאפעג וליּפַא טָאה רע .סיפ יד ףיוא ןטלַאהעג
 טייטש ןוא טעבוצ ןױש טגיל רע .שטנעמ סיוא ןרָאװעג רע זיא תוכוס
 רעבָא ,רָאטקָאד ַא שטשָאמַאז ןופ טכַארבעג טָאה עכעיטָאמ יד .ףיוא טשינ
 ,םירבק טסעמ ,סנירעכַאמ-ףושיכ וצ טייג יז .ןפלעה טשינ םיא ןָאק רע
 וצ גָאט ןופ רעכַאװש טרעװ עיטָאמ רעד רָאנ ,ןדיי עטוג וצ םיחילש טקיש
 -רעדניא ןָאטנָא ןיוש םיא זומ'מ .עילעטס רעד ףיוא טקוק ןוא טגיל רע .גָאט
 ןסע .ןָאטוצנָא ןילַא חוכ ןייק טשינ רעמ טָאה'ר לו ,ןיליפת:ןוא-תילט ירפ
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 .שודיק ןייק תבש טשינ ןיוש טכַאמ רע .ץירגירעבָאה לפעל ַא רֶע טסע
 .שודיק טכַאמ ,םכילע-םולש טגָאז ,לוש ןופ טמוק רעסיורג רעד

 ירד ןיירַא יז טפור ,טייג'ס סָאװ וצ ןעזעג טָאה עכעיטָאמ יד ןעוו
 ,טנעה יד טשַאװ יז .שמוח ַא סױרַא טמענ יז ןוא ןיירַא ןעמוק ײז ,ןדיי
 ײב רעװש ךיא ,תודע ץטייז :ײרשעג ַא טוט ןוא שמוח סָאד ףיוא-טביוה
 טשינ דיי םעד טימ לעוו'כ זַא ןקיטכעמלא םעד טָאג ייב ןוא שמוח םעד
 יז יֹװ ןוא .רָאי קיצניינ זיב הנמלַא ןַא ןביילב וליפַא לָאז'כ ןבָאה-הנותח

 לופ ַא ןגיּפשעגנָא םיא טָאה יז .ייּפש ַא ןסיורג םעד ףיוא יז טוט .סָאד טגָאז
 עיטָאמ .סױרַא טײג ןוא עלײשטַאפ רעד טימ ּפָא ךיז טשיװ רע .םינּפ
 ...ןייז"רדניריתמ ריד טע'מ ,השקישינ :גָאז ַא טוט

 זיא'ס ,טוג ןוא ץרוק .ןיוש ט'ססוג עיטָאמ ןוא ךָאװ ַא רעבירַא זיא'ס

 טימ ןוא סנּפָאקוצ טכיל טימ דרע רעד ףױא ןיוש טגיל רע .עיטָאמ סיוא
 :טמערַאיל ןוא ןקַאב יד ךיז טּפיינק עכעיטָאמ יד .ריט רעד וצ סיפ יד
 רבק וצ ןעמוק טשינ טסרָאט וד .טע'גרה'רעד ןיילַא ךיד טסָאה ,חצור

 ןעוועג טשינרָאג זיא יז !ןבָארגַאב ךיד ןעמ ףרַאד טױלּפ ןרעטניה .לארשי
 ןוא ןטלַאהַאבסױא ץעגרע ךיז טָאה רעסיורג רעד .ןעקנַאדעג ענייר יד ייב
 יד רעבָא ,עקרק רעד רַאפ טלעג ליװ אשידק הרבח ,ָאטשינ זיא רע
 ,גנוריצ'ס טינכשמירַאפ יז .המשנ רעד ייב ןשָארג ןייק טשינ טָאה עכעיטָאמ
 זיא'ר זַא ,טלייצרעד רעטעּפש ןבָאה ,ןעוועג רהטמ םיא ןבָאה סָאװ טייל יד

 טָאה ךוט ןרעטנוא .הטימ יד ןגָארט ןעזעג בָאה'כ .לדניה ַא יװ ןיילק ןעוועג
 :עלמוש יד ןגעלעג זיא ךוט ןפיוא .דניק קירעיייירד ַא יװ טקוקעגסיוא רע
 טרָאד ןגייל ןסייהעג סע טָאה'ר .האובת ןטָאשעגנָא רע טָאה טימרעד סָאװ
 רבק ַא ןבָארגעגסױא טָאה'מ .סָאמ עטוג ַא ןבעגעג טָאה רע זַא ,ןמיס ַא רַאפ
 רעטנוא ןופ יװ רעסיורג רעד סיוא טסקַאװ גנולצולּפ .ןעוועג רבקמ םיא ןוא
 וד ,תומה ךאלמ !טלױה הנמלא יד ןוא שידק ןגָאז טמענ רע .דרע רעד
 םיא ףױא ךיז טפרַאװ יז ןוא !טכַארבעגמוא טלעװ רעד ןופ םיא טסָאה
 .ןטלַאהעגנייא םיוק יז טָאה'מ .ןטסיופ יד טימ

 ,העבש ךיז טצעז עכעיטָאמ יד ,וצ-טלַאפ טכַאנ יד ,ןיילק זיא גָאט רעד
 טערָאּפ ,טּפעלש ,טגָארט רע .ףיוה ןיא םורַא טעיַאמש רעסיורג רעד ןוא
 ריא רַאפ םעייּפ רָאּפ ַא הנמלַא רעד לגניי ַא טימ ןיירַא טקיש רע ,ךיז
 םיא טפור'מ ןוא ןיירַא ךיז טגייל להק .גָאט ךָאנ גָאט ױזַא .שינעמוקסיוא
 רעירפ ,זיא ז טצעזעגנָא ךיז ריא טָאה סָאװ ,ױזַא ןוא ױזַא ,שטייטס .בר םוצ
 -סעזוב ןופ סױרַא רע טמענ ךָאנרעד .ןעמ טניימ םיא טשינ יװ רע טגייווש
 םוּפורטוּפַא ןרַאפ טכַאמעג םיא טָאה עיטָאמ !טזייװ ןוא טקַא ןַא ענעשעק
 טזָאלעגרעביא זיולב רע טָאה ביוו םעד .סטוג-ןוא-כָאה ןצנַאג םעד רעביא
 ןלַאפַאב ןעמעלַא זיא ,טקַא םעד טנעיילעגרעביא טָאה'מ זַא .סעכעבעב יד

 ,בר רעד טגערפ -- !ךַאז ַאזַא ןָאט וצ סיוא סעפע רע טלַאפ יװ .קערש ַא
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 ןילבול ןייק ןרָאפעגקעװַא טַאהעג זיא עיטָאמ רעד ,ןשטנעמ עביל עניימ
 זיא רע .שרוי ןייז רַאפ טכַאמעג םיא ןּוא ליבסנַאמ ןטסכעה םעד טכוזעגסיוא
 .דלַאװ ןיא רעקַארב ַא ןעוועג רעירפ רָאג

 טרָאט ,העובש ַאזַא ןָאטעג טָאה הנמלַא יד דלַאב יװ :טגָאז בר רעד

 עצנַאג יד לייוו ,ןגעמרַאפ'ס קירוצ ריא .טיג .ןעמוקניירַא טשיג טרָאד ריא
 טמענ םלוע-תיב ןופ :טגָאז רעסיורג רעד רעבָא .ענייר ןייק טשינ זיא ךַאז
 ןעלדיז טייל-להק יד .רעטרעװ ענייז ןעוועג ןענעז סָאד ,קירוצ טשינ ןעמ
 טימ ןוא תויתוא ירד יד טימ םיא טנרָאװ'מ .ךיילגוצ עטָאלב רעד טימ
 ַא יװ ךיוה :ענעקָארשעגּפָא יד ןופ ןעװעג טשינ זיא רע רעבָא ,ּפעלק
 עכעיטָאמ יד .סַאפ ַא ןופ יװ סױרַא לוק סָאד טכליה ,טדער רע זַא ןוא במעד
 ,ןיז לבָא םחנמ יז טמוק'מ סָאװ לָאמ םעדעי :ךַאז ןייא לייוורעד טוט

 טרָאד ןעמ טָאה תבש .סָאװיךעסייװ ןוא ,טכיל ייב ,העובש ַא יינסנופ יז טוט
 .תרות רעד ייב טרעװש ןוא הרות רפס רעד וצ וציטפיול יז ןוא טנװַאדעג
 טשינ עקינייז סָאד רע טעװ ,יז טיירש ,טלָאװעג עיטָאמ טָאה סָאד בוא
 .ןריפסיוא

 .ןענייווטימ ןזומ עלַא זא ,הללי ַאזַא סױרַא טזָאל יז ןוא
 ןיוש קנעדעג'כ .טַאהעג הנותח םיא טימ ט'יז ,ןשטנעמ עביל עניימ

 -- .רָאי לטרעפ יירד ,רָאי בלָאה ַא .טרעױדעג טָאה'ס גנַאל יו טשינ
 ,טשינרָאג -- יז ןֹוא טַאהעג ץלַא טָאה רעסיורג רעד .רָאי ַא יװ רעקינייװ
 ,יבר רעקיליײה ! בר םוצ ןעמוקעג זיא ןוא לטיה-םעש סָאד ןָאטעגסױא טייז
 .םולח וצ רימ טמוק רע .טלָאװעג סָאד טָאה עיטָאמ !ןָאט ךיא לָאז סָאװ
 ךימ ט'רע זַא רעיוא ןיא ןיירַא רימ טיירש רע .רעקיטש רימ ןופ טסייר רע
 ןוא בוטש-ןיד-תיב ןיא בר םייב לברַא םעד ץרַאשרַאפ ַא טוט יז .ןגרעוו
 ןלעטש טלָאװעג טשינ טָאה בר רעד .ןּפונק-טיױט טימ לופ םערָא ןַא טזיױװ

 ייז ןוא םינבר יירד ןעמוקעג ןענעז'ס .ןילבול ןייק ןבירשעג ןוא ךיז ףיוא

 סױרַא ריא ןעמ טָאה ףוס םוצ .ס'ארמג יד ייב געט ירד ןסעזעג ןענעז
 ,רתיה ַא -- !טרָאד סע טסייה יװ --- ןבעגעג

 ַא טכַאמעג טָאה למעזעג'ס רעבָא ,עליטש ַא ןעועג זיא הנותח יד
 ףןלָאמסױא ךייא ץע טנָאק ,ןטלָאשעג ייז טָאה'מ תוללק לפיוו .קיװמנצַאק
 ןירג ןעזעגסיוא טָאה יז ,ןָאּפש ַא יװ ןיד ןעוועג יז זיא הנותח רעד רַאפ
 זיא יז .זױר ַא יװ טילבעצ ךיז יז טָאה הנותח רעד ךָאנ דלַאב .לעג ןוא

 טָאטש ןיא .ךיוא ןרָאװעג קידעגָארט זיא יז רָאנ ,גנוי ןעוועג טשינ ןיוש
 ױזַא ,רעניילק רעד ןפורעג םענעי טָאה יז יװ ױזַא .ךשוח ןָאטעג ךיז טָאה
 רעסיורג רעד ,ןיהַא רעסיורג רעד .רעסױרג רעד ןפורעג םיא יז טָאה
 -רַאפ ןצנַאגניא ןרָאװעג זיא ןוא ןיירַא ןגיוא יד ןיא םיא טקוק יז .רעהַא
 ןעװעג זיא דניק'ס .לגניי ַא טַאהעג יז טָאה םישדח ןיינ יד וצ .טשירַאנ
 טניימעג ןיוש טָאהימ .ןעייוו ןיא ןגעלעג געט יירד זיא יז זַא סיורג ױזַא
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 זיא טָאטש עבלַאה ַא .ךיז וצ ןעמוקעג זיא יז רעבָא ,ײברַאפ זיא יז זַא
 ,כַאל ערעדנַא ,החמש רעד ףיוא ןעמוקעג ןענעז לייט .תירב ןפיוא ןפָאלעג
 .עצעה ענעי ןעוועג ןיוש זיא'ס

 ,טייקיניילק ַא סעּפע .ליואוו ןוא טוג טקוקעגסיוא ץלַא טָאה בױהנָא ןיא

 ,ןעוועג חילצמ טָאה עיטָאמ יװ ױזַא רעבָא ! רכז ןב ַא רעטלע רעד ףיוא טָאה'מ
 טָאה ץירּפ רעד .ּפָארַא רעטוּפ רעד טימ ןעגנַאגעג ןעלדנעמ םעד זיא ױזַא
 .טכייוועג םיא ןופ ןבָאה םירחוס יד .ןחימוא ןַא םיא ףיוא ןפרָאװעג טַאהעג
 ןבָאה יז ןוא ץעק יװ עסיורג זיימ טּפַאכעגניירַא ךיז ןבָאה רעלכייּפש ןיא
 ַא זיאס זַא ןעמעלַא רַאפ רָאלק ןעוועג זיא'ס .האובת יד ןסעגעגפיוא
 סיוא ןרָאװעג זיא רע ןוא טרעיודעג גנַאל טשינ טָאה'ס .טָאג ןופ ףָארטש

 טרעה טציא ןוא .דלַאװ ןיא רעקַארב ַא ןרָאװעג רעדיװ זיא רע רוס
 רעד ףיוא לרעמעה ןטימ ּפָאלק ַא טוט ,םיוב ַא וצ וצ טייג רע .השעמ ַא
 וליפַא זיא'ס .םיא ףיוא ךיילג קעװַא-לַאפ ַא םיוב רעד טוט ָאד ןוא ערָאק

 -עג טשינ וליפַא טָאה רע .טניישעג טָאה ןוז יד .טניװ ןייק ןעוועג טשינ
 יץכערק ַא ןָאט

 סעּפע ןרָאװעג זיא יז .לסיבַא טרעטַאמעג ךָאנ ךיז טָאה עכעיטָאמ יד

 רעד ,רעגילק רעד :טלּפערּפ יז יװ טרעהעג רָאנ טָאה'מ .עגושמ יװ
 ןפיוא ןפָאלעג יז זיא גָאט ןדעי .רעניילק רעד ,רעסױרג רעד ,רעסיורג
 ןברָאטשעג זיא יז ןעוו .ןטייווצ ןופ ,ןטשרע ןופ ,םירבק יד ןיא ןעיירש דלעפ
 "ןוא-רעווש וצ ןעניואוו קעווַא ןיב'כ .טָאטש ןיא ןעוועג טשינ רעמ ךיא ןיב
 .רעגיווש

 .ןצייר טשינ ךיז רָאט'מ .סיעכהלוצ -- טגָאז ריא סָאװ םעד ןגעק
 יז ן'רימ .טלעוו רעזדנוא טשינ זיא'ס ,סיורג זיא סיורג ,ןיילק זיא ןיילק

 ,ךַאז עשילַאהעג ַאזַא ןָאטּפָא לָאז ליבסנַאמ ָא זַא רעבָא ,ונ .ןפַאשַאב טשינ
 םיא ןיא זיא סטוג-טשינ ַא רָאנ שרעדנַא טשינ .טלָאמעג טשינ סעפע זיא
 ... לױרג ַא ןָא ךימ טמענ ,ןופרעד טכַארטיכ זַא !ַאה ,ץע טגָאז סָאװ .ןירַא
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 (יאנציחר שנא לע אל

 א
 רעלָאּפמָאי רעד זַא ןדער ןבױהעגנָא טָאה'מ סָאװ ןָא גָאט םעד ןוֿפ

 טָאה ,ווָארוװַאי ןיא תונברה-אסכ יד ןעמענרעביא טעװ ,רעגיצנַאד ןתנוהי יר ,בר
 םיא ייס ןבָאה םיאנוש רעלַאּפמַאי יד .ור ןייק טַאהעג טשינ רעמ בר רעד
 לָאז רע טלייאעגוצ יו סעּפע םיא ייס ,טָאטש ערעסערג יד ןענוגרַאפ טשינ
 ןַא טיירג טַאהעג ןיוש ןבָאה ייז םערָאװ ,לָאּפמַאי ןופ קעװַא רעביג סָאװ
 ךיױא תקולחמ-ילעב יד ןבָאה ייברעד רָאנ ,שילרעטסיוא יװ .בר רעדנַא

 םיא ףיוא ןדערסיוא ,ווָארװַאי ןיא הכרעמ יד ןכַאמ עילַאק םיא טװאורּפעג
 ןבָאה םיפיקת רעלָאּפמַאי יד .טילילהק עקיטרָאד יד רַאפ זייב סָאדלַא
 .וָארװַאי ןייק ןיירַא טשינ רעבָא ,לָאּפמַאי ןופ סױרַא לָאז בר רעד טלָאװעג
 ו בר ןקידרעירפ ןטימ סָאװ ענעגייא'ס םיא טימ ןָאט וצ טרעגַאב ןבָאה ייז
 טָאה סָאװ סָאװ רַאפ רעבָא ...ןסקָא טימ ןגָאװ ַא ףיוא םיא ןריפסורַא
 טשינ םענייק הלילח טָאה רע זסטכעלש ַא רַאפ ןָאטעג ייז ,ןתנוהי 'ר ,רע
 רעבָא ,תופי םינּפ רבסב ןעמונעגפיוא ןדעי טָאה רע .ןעוועג דובכב עגוּפ
 -יעגוצ טשינ בר רעד טָאה םענייא .סעיזנעטערּפ ענייז טַאהעג טָאה רעדעי
 טָאה סָאװ םעדייא ןַא טַאהעג טָאה רעטייווצ ַא ;הרות-ןיד ַא ייב טנ'קסּפ
 ןרָאפ לָאז בר רעד טגנַאלרַאפ טָאה רעטירד ַא : תונבר ףיוא טעקָאװקעג

 וךָאװ ַא ןדליג ףניפ ןופ עיסנעּפ ַא ןגָארקעג טָאה בר רעד .ןיבר ןייז וצ
 סָאװ רָאי ףלעווצ עצנַאג יד טָאה'מ רעבָא -- ,תוקחד ןיא טבעלעג טָאה רע
 .ןצעה .םיא ףיוא ןדערסיוא ןייא ןיא ןטלַאהעג ןסעזעג ָאד זיא רע

 רע  תומהב ליפ וצ ףירט טכַאמ בר רעד זַא ןגירשעג ןבָאה םיבצק יד
 רעד סָאװ רַאפ טגָאלקעג ךיז טָאה טחוש רעד .,לדה לידב סרעלייק יד טלעטש

 טָאה רעדעב רעד .ףלח םעד ןזייוו ךיז ךָאװ רעד ןיא לָאמ ייווצ טסייה בר
 -ברע ןַא ןיא לָאמ ןייא םיא טָאה רע סָאװ רַאפ בר ןפיוא ץרַאה ַא ןגָארטעג
 טיהנעטיעג ןבָאה סָאג"קירב רעד ןיא לבעּפ סָאד .הווקימ יד ט'לסּפ'עג בוט-םוי
 ןטימ ּפָא טשינ ךיז טיג ,םירפס ןיא ןײרַא ליפ וצ ךיז טוט בר רעד זַא

 ףןרעכױרַאפ טשינ ךימ ךיא וט שטנעמ ןייק ףיוא *
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 רעד יװ טעּפשעגכָאנ ןבָאה קנעש ןיא ןעגנוי עליואוו יד .קלָאפ םעניימעג
 טרילעכַאטש ןבָאה רעבייוו יד .ונילע ייב טיײּפש ,לארשי עמש ייב טיירש בר
 -יצ טקגירט ןוא עשילױּפ-סיורג ַא יװ ן'חתּפ טימ טדער יז סָאװ ןיציבר יד
 יז זיא'ס !טעּפעשטעג טשינ ץלַא ךיז טָאה'מ סָאװ וצ .רעקוצ ןָא עירָאק
 ןייא טָאטשנַא ,קיטשרענָאד ןדעי טיורב טקַאב ןיציבר יד סָאװ ןלעפעג טשינ
 סָאװ רַאפ :סעטסָאבעלַאב עטסוי יב ךיז טריפ'ס יװ ,ןכָאװ יירד ןיא לָאמ
 ןקירטש טימ ליפ וצ ּפָא ךיז טיג ,הנמלַא יד לטנעי ,רעטכָאט ס'בר םעד

 קיטיירפ ןדעי בר םייב טכלַאקימ סָאװ רַאפ ןוא עװטַאק ףיוא ןעיינסיוא ןוא
 םעד בילוצ שינרעּפמַא ןַא ןרָאװעג זיא חסּפ רַאפ ןויא-עמיוק םעד
 םוצ ןּפָאלעג זיא'מ ןוא עדנערַא ןיא ןבעגעג טָאה להק סָאװ לעמ ןקיד'חסּפ
 רעלעיפוע ףױא גנַאגרעטנוא ןַא ןרעװ טגעלפ תוכוס ךָאנ .ןביוש ןקַאה בר
 דניז יד סיוא טשינ טמיור בר רעד זַא טרעמָאיעג ןבָאה סעט'יאבג יד ןוא
 ךוא סענעטלָאק ענעגייא יד ןיא ךעלבייו ןײגמורַא טזָאל ,טָאטש ןופ
 ,עטרעלקעגפיוא יד .דרעוװש רעד טימ תוומה ךַאלמ רעד טדיינש רעבירעד

 טָאה'מ ,עװָאט-עװָא .קודקד ןייק טשינ ןָאק בר רעד זַא ןזיװַאב ןבָאה ,רעדיוו
 סנטײצַאב ןיוש טָאה'מ .ןעגנוצ יד טימ טשערדעג ןוא טלמרומעג טרעיינ
 יךיוא ווָארװַאי ןופ ןטשטָאּפ ןגָארטעג

 רניירפ עטוג עטשרמולכ יד ;ערהיװשל טדערעג ןבָאה םיאנוש יד
 -עג ץנעי טָאה רענעי ,טגָאזעג סָאד טָאה רעד :תוליכר ןגָארטעגּפָא ןבָאה
 .הריבע עברַאה ַא זיא סָאד זַא טנרָאװעג לָאמ לפי יז טָאה בר רעד .טגָאז
 יַאב םעד :יירד עלַא טקידעש תוליכר זַא ,ארמג יד טנַאמרעד יז טַאה רע
 ,האניש .סעכ וצ טגנערב'ס .טרעה סָאװ םעד ןוא ןטדערַאב םעד ,רעדער
 -רָאג םיא ןלָאז ייז טייל ענייז ןריזאװשַאב טָאה בר רעד .הרותילוטיב
 דלַאב ךיז טָאה ,ספיפ ַא ןָאטעג טָאה ץעמע רַאנ יװ רעבָא .ןלייצרעד טשינ
 ,טרעזײבעגנָא םיא ףיוא בר רעד ךיז טָאה .טשטָאּפ ַא טימ ץזיװַאב ץעמע
 טשינ רעמ טָאה בר רעד .וצ ןרעדנַא ןפיוא רעבירַא ךיילג רענעי זיא
 טשימעצ םיא טָאה שינרעטיב סָאד .החונמב ןענרעל ןוא ןענעװַאד טנָאקעג
 :םלוע לש ונובר םוצ ן'הנעט טגעלפ רע .תונויער יד

 טשינ ןדייל םיעשר וליפַא זםונהיג םעד ןיא ןציז ךיא לעװ גנַאל יװ
 ...םישדח ףלעװצ יװ רעמ

 ןיא לוטש יד ןעמענרעביא לָאז ןתנוהי 'ר ייברעד ןטלַאהעג טָאה טציא
 ןענעז לָאּפמַאי ןוא ווָארװַאי זַא ןעזעגנייא ןיוש טָאה בר רעד רעבָא .ווָארװַאי
 ךיוא טרָאד ךיז טָאה'ס .םידגנתמ טַאהעג ךיוא טרָאד ןיוש טָאה רע .ךה ונייה
 ץוח ַא .בר רַאפ םעדייא םעד ןכַאמ טװאורּפעג טָאה סָאװ ,ריבג ַא ןענופעג
 ןוא טכיל יד ןופ טלַאהעג סָאד ןגױצעג בר רעקיטרָאד רעד טָאה םעד
 -רַאפ יד ןעמונעגניירַא ,רדג םעד ןכַארבעג ןבָאה סרעמערק רַאּפ ַא .ןווייה
 בכעמ ,רוסיא ןַא ןפורעגסױא טָאה'מ .ןעמָארק יד ןיא הרוחס ענעטָאב
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 ...תויתוא יירד יד טימ טעשַארטסעג ,האירק יד ןעוועג
 ןעוועג ןיוש זיא רע רעבָא ,רָאי קיצפופ ןעוועג טלַא םיוק זיא בר רעד

 טָאה סָאװ דרָאב יד .ןגיובעגסיוא ךיז טָאה טלַאטשעג עכיוה יד .יורג
 ייב יװ רעטיש ןוא סייוװ ןרָאװעג זיא ,יורטש ןופ רילָאק ַא טַאהעג לָאמַא
 הגױא יד טלעטשרַאפ ןבָאה ןוא ןסקַאװעצ ךיז ןענעז ןעמערב יד .ןקז ַא
 -רעטנוא ךעלעברָאט עיולב-ןוא-ןיורב ןעגנַאהעגכָאנ ייז ךָאנ ןבָאה'ס סָאװ
 רע :םישוחימ ײלרעלַא ןופ ןטילעג טָאה בר רעד ...ךָאמ טימ טעבעג

 :טרעצעגסא ןרָאװעג זיא רע .רעמוז וליּפַא ןוא רעטניװ טסוהעג טָאה
 יד ןבָאה ,טניװ ןיא ןייג וצ ןעמוקעגסיוא םיא זיא'ס ןעוו .ןייב ןוא טוה
 זַא טרעטיבעג טָאה ןיציבר יד .טפול רעד ןיא ןביוהעג יװ םיא םעלָאּפ
 טָאה רע רעבָא .גונעג טשינ טּפָאלש ,טשינ טקנירט ,טשינ טסע בר רעד
 צלעפעל ןרעטנוא טנערבעג םיא טָאה'ס ,טיטעּפַא םעד ןריולרַאפ טַאהעג
 טלמירדעגנייא טָאה רע .גנורעדורעצ טימ לופ ןעוועג זיא ףָאלש רעד ןוא

 ,תוחיצר ט'מולח'עג םיא ךיז ןבָאה'ס .לּפַאצ ַא טימ ןעמוקעגפיוא זיא ןוא
 טסַאפעג גָאט עכעלטע עדעי טָאה רע ןוא ,םילובלב ,תוריזג ,ןפיולעג"רעליש
 ,תוריבע ןיא טקנוטעגנייא זיא'ר זַא ןטלַאהעג ׂטָאה בר רעד .םולח-תינעת ַא
 טימ ןגָארטעגמורַא ךיז ,טרָאװ ברַאה ַא טימ טּפַאכעגסױרַא ךיז טָאה רע

 טָאה רע .הנומא רעד ןיא תוקפס טַאהַעג וליפַא ,רעפעשַאב ןפיוא תוישק
 רעמָאט !ןלַאפעגנייא םיא זיִא לָאמַא טימ --  ,ןיליפת'ןוא-תילט ןָאטעגנָא

 טשינ ןיוש בר רעד טָאה הרז הבשחמ ַאזַא ןָאנ  ןייד-תילויןיד-תיל זיא
 .ןרעטש יירד זיב ןסיבעגנָא

 ָאנָא -- טצמיזעג בר רעד טָאה -- ז ןעמ טפיולטנַא ואוו ,ייוו-ייא --
 1חרבא ךינּפמ

 ריא ןגיוושעג טָאה עדעי ןוא רעטכָאט-ןוא-רעטומ ןסעזעג ןענייז ךיק ןיא
 -עג ,םידיגנ ןופ טמַאטשעג טָאה ,ןיציבר יד ,לדנענעג הרוּפצ .שינעגייווש
 לָאּפמַאי ןיא ןרָאי יד ןיא רעבָא ,טייהנייש ַא רַאפ ןעמָאנ ַא זייוולדיימ טַאה
 טָאה ,עטעּפָאל ַא יװ רַאד ןרָאװעג זיא יז .טצרַאװשרַאפ יז תולד רעד טָאה
 ס'יקסעיבָאס ךלמ ןופ דיילק ַא ןוא עקּפָאק-הרזג עקיטײצרַאפ ַא ןגָארטעג
 עטיזר יד ןעמוקַאב ןוא טלצנורעג ןרָאװעג זיא םינּפ ןיא טיוה יד .ןטייצ
 סָאד ,טציפשעגסיוא ךיז טָאה זָאנ יד .ענרַאב רעקיטייצמוא ןַא ןופ טײקיצַאר
 -עשטיינק ןצענ ןענַאטשעג ןענעז ןעלקניוו-ןגיוא יד ןיא ,ןלַאפעגנייא זיא ליומ
 ,ליבסנַאמ ַא ייב יװ קירעדָא ןוא סױרג ןרָאװעג ןענעז טנעה יד ,ךעל
 .טעברַא 1 ןשינעגנערדַאב עלַא ףיוא טסיירט ןייא ןענופעג טָאה ןיציבר יד
 ,םענורב ןופ רעסַאװ ןגָארטעג ,ץלָאה טקַאהעג ,שעוו ןשַאוװעג טָאה ןיציבר יד
 ױזַא סָאה יז זַא ,לָאּפמַאי ןיא טלטרעוועג ךיז טָאה'מ .ןליד יד טרעיישעג

 יד .רעכעל ןבירעגסױא ןירעד טָאה יז זיב רישעג סָאד טצוּפעג גנַאל
 זיא'ס זַא ,סעװערעצַאב טכידעג יזַא יז טָאה רעכעלײל ןוא רעכעטשיט
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 טָאה ןיציבר יד .בעועג ןקירדעירפ ןופ םעדָאפ ןייק ןבילבעגרעביא טשינ
 רעבָא ,רעדניק סקעז ןריובעג טָאה יז .ןשטַאל ס'בר םעד טכיררַאפ וליפַא
 .ןבילבעג טשינ ריא זיא רעטבָאט רעגייא רעד ןופ רעמ

 טימ ,עלעה ַא ,עכעלבלעג ַא :רעטָאפ ןיא ןטָארעג ןעוועג זיא לטנעי
 ןעוועג טשינ זיא לטנעי .לטערבצרַאה ךַאלפ ַא ,ךעלעקנערּפש-רעמוז ךס ַא
 -וצ טשינ יז טָאה ןיציבר יד רָאנ ,רעטומ יד יו סענַאטרעװ ערעּפַאנק ןייק

 ,הארוה לעב ַא ,רווע השמ ,ןַאמ ס'לטנעי .טײקשיטַאבעלַאב םוצ טזָאלעג
 ,טקירטשעג ,טיינעג טָאה לטנעי .טכוודניווש ןופ ןברָאטשעג טַאהעג זיא
 .סרעגערטנקַאּפ יד יב טגרָאבעג סָאה יז סָאװ ךעלכיב"-השעמ טנעיילעג
 טָאה לטנעי רעבָא .םיכודיש טימ ןפרָאװַאב טייצ עטשרע יד יז טָאה'מ
 .טנייה זיב ןַאמ ןכָאנ טרעױרטעג טָאה יז .םינכדש יד ךיז ןופ ןבירטעג
 ןיא שינעמירג ַא ןגָארקעג יז טָאה ,ךודיש ַא טדערעג ריא טָאה'מ רָאנ יו
 םענעגייא ןופ טָאה יז זַא ,לָאּפמַאי ןיא טע'דוסיעג ךיז טָאה'מ .דייועגניא
 טשינ לָאמ ןייק ףכ-תעיקת טעב"ןטױט םייב ן'רווע השמ ןבעגעג ןליוװ
 ,ןירָאט'רבח ןייא ןייק לָאּפמָאי ןיא טַאהעג טשינ טָאה יז .ןבָאה וצ הנותח

 ,סעדגָאי ןביילק ןײגקעװַא ןוא קירטש ,רעביוק ַא ןעמענ יז טגעלפ רעמוז
 טָאה יז .סופיירד ןרעטנוא ןענערב וצ ןגייווצ ענעקורט ןעלמַאז ,ןעמָאװש
 .רעטכָאט רעשיינבר ַא רַאפ טסַאּפ'ס יװ טריפעג טשינ ךיז

 רעבָא ,ךַאז עליואוו ַא ןעוועג יַאדװַא זיא ווָארװַאי ןייק ןרָאפרעבירַא סָאד
 יד טשינ .טירפעג ךיז יװ טגרָאזעג רעמ ןבָאה לטנעי ןוא ןיציבר יד
 ,גנוריצ לקיטש ַא .שובלמ שיטייל ַא טַאהעג ןבָאה רעטכָאט יד טשינ ,עמַאמ

 ןיציבר יד .טרעטצניפרַאפ ןוא טמעלקרַאפ קעה רעד ןיא ןרָאװעג ןענעז יז
 ַא וצ ןדער ֹוצ יױװַא יװ ןסעגרַאפ טָאה יז זַא ,ןַאמ ןרַאפ טנייװעג טָאה
 ,םייה רעד ןיא טנוװַאדעג טָאה ןיציבר יד .קורמ ַא ןופ םש ַא טָאה ,שטנעמ
 ,גנוריפרעטנוא ןַא ןעמענוצנָא ,לוש ןיא הלכ ַא ןריפ וצ ןטימעגטיוא טָאה
 ןצוּפ סעט'תידיגנ יד .לָאּפמַאי טשינ זיא ווָארַאי רעבָא ,טּפַאשרעטַאװק ַא
 עכיוה טימ ךעלכיש ,ןעלטייש ענעלעּפ ,ןַאקלעבַאה ,סעדנָאטָאר ןיא םיוא ךיז

 ןיירַא לוש ןיא ןָאױעוט ךעלבײװ עגנוי יד .זענ עקיציּפש ןוא ןעלפַאנק
 ַא ,לטייק ַא ךיז טרעגלַאװרַאפ רענײא רעדעי ייב .ןרעדעפ טימ ןטיה

 ַאזַא ןיא ןעמוק ןעמ ןָאק יװ .עקליּפש-רעטיצ ַא ,שָארב ַא ,לכיטנרעטש
 -טעב טעטַאלעג ןוא סעכעבעב ענעכָארבעצ טימ זיולב ןוא טעקַאנ טרָא
 סָאװ .ָארװַאי ןייק ןרָאפטימ טלָאװעג טשינ טָאלג טָאה לטנעי זטנַאװעג

 זיא ַאד .לבייוו ןייק טשינ !לדיימ ןייק טשינ זיא יז זןָאט טרָאד יז טעװ
 ...ןייטש ַא ןוא דרע לגרעב ַא ןַארַאפ שטָאכ

 טָאהעג םיא טָאה'מ .ּפָאק ןטימ טלקָאשעג ,טרעהעג טָאה ןתנוהי יר
 "רעד טשינ טציא זיב טָאה רע רעבָא ,וָארװַאי ןופ תונבריבתכ ַא טקישעג
 ןעמ טריפ רעדָא ז גהנמ רעד סָאד זיא .ןשָארג ןייק םיסנרּפ יד ןופ ןטלַאה
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 רַאפ םיא טלַאה'מ לייוו ,ןתנוהי 'ר ,םיא טימ זיולב רעגייטש ַאזַא ףיוא ךיז
 גונעג .עבט ןייז טשינ זיא'ס .ןענָאמ וצ טמעשעג ךיז טָאה רע !ןלטב ַא
 -מורַא טָאה בר רעד .הב רופחל םודרק ַא רַאפ הרות יד טכַאמעג טָאה רע זַא
 ךיז לָאמ סעדעי ,בוטש-ןיד-תיב רעד רעביא קירוצ-ןוא-ןיהַא טנַאּפשעג
 .טנַאװ ַא רַאפ טלעטשעגּפָא

 ..!שפנ דע םימ ואב ...גנע רימ זיא'ס ,למיה ןיא עטַאט --
 ּב

 ןיא טשינ ,לוש ןיא טנוװַאדעג טָאה רע זַא טריפעג ךיז טָאה בר רעד
 רע .םיאנוש רעקיניו טַאהעג רע טָאה ןדיי עמערָא יד ןשיװצ .שרדמ-תיב
 בלַאה .תועובש ךָאנ ןעוועג זיא'ס .ןינמ ןטשרע ןטימ ,המכשה טנװַאדעג טָאה
 טניישעג ןיוש טָאה רעגײזַא ריפ .ןרעטש-ןגרָאמ רעד ןעגנַאגעגּפױא זיא יירד
 בור'ס ןעוו ,ןגרָאמירפ ןופ טייקליטש יד טַאהעג ביל טָאה בר רעד .ןז יד
 טשינ לָאמ ןייק זיא רע .סנדָאל עטרַאּפשרַאפ רעטניה ךָאנ ןפָאלש טײלטָאטש

 ,ענעדלָאגניג ַא ,עגרוּפרוּפ ַא +ףיואי-טייג ןוז יד יוװ ןקוק וצ ןרָאװעג דימ

 לָאמ עלַא טָאה ץָארּפשנוז רעד .סוניקוא ןופ ןרעסַאװ יד ןיא ןדָאבעג
 -ַאב טשינ ךיז טוט םדא-ןב רעד :תובשחמ ענעגייא יד וצ בר םעד טריפעג
 ,ןשינעקנעדעג שטנעמ םעד טביילב'ס .תוומ"ןב ַא רע זיא רעבירעד .ןעיינ
 ,תורונצ יד ןּפָאטשרַאפ ,ביוטש יװ ןָא ךיז ןעלמַאז ייז .תונובשח ,ןטָארדרַאפ
 סיטָאג רעבָא .םינוילע תומלוע יד ןופ תויח ןוא טכיל ןעמוק ייז ךרוד סָאװ
 רע רעבָא ,טנקלָאװרַאפ טרעװ למיה רעד .ןעײנַאב רדסכ ךיז טוט טלעוו
 רעד ףוא .ןריובעגייינ גָאט ןדעי טרעוו ןוז יד .סיוא רעדיװ יז טרעטייל
 ץופ דײשַאב רעד .ןטכענ ןופ םגפ ןייק ָאטשינ זיא ןרעטש יד ןוא הנבל
 -רַאפ ךעלרעּפמײשַאב סע טעז'מ .תישארב השעמ ןיא שודיח רעד :זיא ץלַא
 ךייט רעד ,גנַאזעג טימ ףיוא ךיז ןקעװ ךעלעגייפ יד ,טלַאּפ יוט רעד .גָאט
 סָאװ םעד זיא ליואוו .קיטפנַאז ןוא טכייפ זיא זָארג סָאד ןָא ךיז טדניצ
 .רקוב יבכוכ דחי ןרב ,ןע'העש עקיזָאד יד ןיא ךיז טיינַאב

 טָאה רע .לֹוש ןיא רעטשרע רעד ןייז וצ טרעדעפעג ךיז טָאה בר רעד
 .םיתמ ןוא םידש יד ןענערָאװ וצ ,ריט רענעבמעד רעד ןיא טּפַאלקעגנָא
 ןעוועג טלַא ןיוש זיא לוש יד .שילָאּפ ןלעקנוט ןיא ןיירַא רע זיא ךָאנרעד

 יז טָאה'מ סָאװ טייצ רעד ןיא יװ ןבילבעג זיא יז רעבָא ,ןרָאי רעטרעדנוה
 עיורג יד ןופ :טייקיבײא טימ טרעיוהעג ָאד ץלַא ןופ טָאה'ס .טלעטשעג
 -טנַאה םענרעּפוק םעד ,סערבַאלעדנַאק ענעשעמ יד ,ןקלַאב ןכיוה םעד ,טנעװ
 טימ שודקיןורא ןטצינשעג ןופ ,ןלייז ריפ יד טימ רעמעלַאב םעד ןופ ,סַאפ
 יד טימ רעטצנעפ עקיכעלײק-בלַאה יד ךרוד .ןבייל ייווצ יד ןוא תוחול יד
 יד ליואװ יװ .ביוטשנוז ןסַאּפ ןגיוצעגכרוד ךיז ןבָאה ךעלבייש עטרילָאק
 יּפָא ךיילגוצ גָאט ןטימ ןבָאה טכַאנ רעד ןיא ָאד הליפת ןעוט סָאװ תומשנ

 ַא ךױה ַא יז ךָאנ ןבילבעגרעביא זיא ,עקידעבעל יד הקזח יד ןטָארטעג
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 טָאה בר רעד .ןימלע-תיב ןפיוא יװ טײקנדָאלעגנָא ןַא ,שינעגייוושליטש
 ירחאו רעטרעװ יד .םלוע ןודא ןגָאז ,קירוציןוא-ןיה ןענַאּפשמורַא ןעמונעג
 ,לָאמ עכעלטע ט'רזח'עגרעביא בר רעד טָאה ארונ ךולמי ודבל לכה תולככ

 -טברַאטש לדניזעג"ןשטנעמ סָאד יװ ןוימד ןיא טלָאמעגסיוא ךיז טָאה רע
 ס'טָאג ןוא ןענורעגסיוא טרעו זייב סָאדלַא ,ךיז ןלַאפעצ ןעייבעג יד ,סיוא
 ,הּפילק יד ,םוצמצ רעד .טייקידייל עדעי ,ןזיולב עלַא ןָא רעדיװ טליפ טכיל

 ףוס'ןיא ןיא .טדנעלרַאפ זיא עקימיוש ןוא עניימעג סָאדלַא ,םינוציח יד
 ,ןפַארט ,טייצ ןענעז טשיװעגּפָא ןוא טּפעװעגסױא .סנייא תודימ עלַא ןענעז
 .שינעדנעלברַאפ ןוא שינעטכודסיוא ןעוועג ץלַא זיא'ס .ןשינעלגנַאר ,תוואת
 .סטוג לטייא זיא תמא רע'תמא רעד

 יד ןופ שטייט םעד ןעװעג ןווכמ ,תוליסת יד טגָאזעג טָאה בר רעד
 -- רענוװַאד עטשרע יד ןעמוקפיונוצ ןעמונעג ךיז ןבָאה זייווכעלסיב .רעטרעוז
 "לעב שוביײל :ןָאה ןופ ןעיירק ןטימ ףיוא-ןעייטש סָאװ ,סעקינשַאּפערָאה

 ריאמ המלש ,רעכַאמלטָאז רעד רעב םהרבא ,רעשיפ רעד הנוי םייח ,הלגע
 -טוג ַא בר םעד ןבעגעגּפָא ןבָאה יז ,לָאּפמַאי רעטניה רעדעס טלַאה סָאװ

 שובייל יװ ,רעדָא ןיליפתיוא-תילט ןָאטעגנָא ייז ןבָאה ךָאנרעד .ןגרָאמ
 זַא ןלַאפעגפיוא זיא בר םעד .ןַאּפשעג'ס :ןפור סע טגעלפ הלגע-לעב רעד

 -רַא וצ ךיז ןליופ סָאװ ,רעייגקידייל רעדָא םיריבג רעדָא ןענעז םיאנוש יד
 ,טױרב לקיטש'ס רשכ ןענידרַאפ סָאװ ,עקיסיילפ ןוא עכעלרע יד .ןטעב
 טשינ לָאמ ןייק רָאג רימ זיא'ס ,רָאנ עז .דצ ,ס'בר םעד ,ןייז ףיוא עלַא ןענעז
 סָאד ךיא בָאה ױזַא יװ -- .ט'שודיח'עג ךיז בר רעד טָאה -- !ןלַאפעגנייא
 טשינ ןרָאנ סָאװ ,ןדיי יד וצ טפַאשביל ַא טריּפשרעד טָאה רע ...ז ןעזרַאפ
 ס'טָאג םייקמ ןענעז ,ײרעּפַאכ ,לדניוש ןייק ןופ טשינ ןסייװ ,םענייק
 טלקיװעג קיטכעדַאב טציא ןבָאה יז .םחל לכאת ךיּפַא תעיזב :טָאבעג
 םעד ךיז ףיוא ןעמונעג ,תיציצ יד טשוקעג .סמערָא יד ףױא תועוצר יד
 ןופ ןגיװשעגפָארַא טָאה טייקליטש עקידנגרָאמירפ ַא .םימש תוכלמ לוע
 רעטרעצַאב רעד טימ טקוקעג ןבָאה ןגױא יד .דרעב יד .רע'מינּפ יד
 .ייןָא זױודניק ןופ ךָאי םעד ןגָארט סָאװ ענעי ןופ טייקדלימ

 ןעמענסיוא טייב .טנעיילעג ןעמ טָאה ןונחת ךָאנ .גָאטנָאמ ןעוועג זיא'ס
 םעד טָאה שדוק ןורא'ס ןענעפע סָאד .הימש ךירב טגָאזעג בר רעד טָאה

 יד ןענַאטשעג יז ןענייז ָאד .יינ'ס ןופ טרעדורעגפיוא לָאמ סעדעי בר
 ,ןטייק טימ ןעגנַאהַאב ,ךעלעטנעמ ןיא טדײלקַאב ,הרות ס'השמ ,ןטייקינייר
 ;רעדנוזַאב עדעי טרָאפ ןוא ענעגייא יד עלַא -- .ןעלטייט ,ןציצ ,ןעניורק
 עקידעכַאװ ןיא טנעיילעג ןעמ טָאה םירפס לייט ןופ .לזמ ןגייא ריא טימ
 זעמונעגסױרַא ןעמ טָאה ערעדנַא ךָאנ ,בוט"םוי ןוא תבש ערעדנַא ןופ ,געט
 עכעלטע ןענופעג ךיוא ָאד ךיז ןבָאה'ס .תופקה יד וצ הרות-תחמש זיולב
 עטלמישרַאפ ןוא תויתוא ענעגנורּפשעגּפָא טימ ,ס'הרות-רפס עילוספ
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 עקיזָאד יד ןָא טנָאמרעד ךיז טָאה בר רעד סָאװ לָאמ םעדעי .תועירי
 ךיז טָאה בר רעד ...ץרַאה ןיא ךָאטש ַא ןָאטעג םיא טָאה ,ןטייקיליה
 אנא ...אלוכ לע טילשד אוה תנא :ןושל"םוגרת ָאד טלמרומעג ,טלקָאשעג
 ןעװ ...אתירוא רקיד המקמו המק אנדיגסד אוה ךירב אשדוקד אדבע
 יד .טקַאהעגּפָא ךיז בר רעד טָאה ,אנציחר שנא לע אל :וצ ןעמוקעג זיא'ס

 .לעק רעד ןיא ןקעטש ןבילבעג םיא ןענייז רעטרעוו
 רענײק ,ןגיל ַא טגָאז רע זַא ןעמונַאב רע טָאה לָאמ ןטשרע םוצ

 עצנַאג יד .ןתנוהי 'ר ,רע יװ ןשטנעמ ףוא רעמ טשינ ךיז טזָאלרַאפ
 רעדעי .םענייא ןדעי וצ ןעמוקנָא זומ רע .סרעגָאז-העד ענייז ןענעז טָאטש
 טעװ ןגרָאמ !לָאּפמַאי ןיא סע זיא טנייה .ןדָאש ןָאט םיא ןָאק ףוג-לעב
 ,לפפלכָאק ,ףיקת ןדעי ןייב טכענק ַא זיא ,בר רעד ,רע .ווָארווַאי ןיא ןייז סע
 נָא ,תונמ-חלש ,ש"חר ףיוא ןקוקסיוא זומ רע .רעּפוטשרעטנוא ןשיילהק
 טָאה בר רעד ...דצ ַא ןכוז טרעײנ חמ רע .ןטייקילעפעג ,ןשינעמענ
 ,דצ ןייק טשינ ףרַאד רענייק .רענװַאד ערעדנַא יד ןקוקכרוד ןעמונעג
 ,םיא ןגעק רעװ ןוא םיא רַאפ זיאס רעװ ןיירַא טשינ טרעלק רענייק
 סָאװ ןוא טדער ץל רעד סָאװ האפ רעקניל רעד ןיא טשינ טגיל םענייק
 וסנגיל ןגָאז ןופ הלועּפ יד זיא עשז סָאװ ...טלּפַאלּפ גנוידָאב רענעי
 -לש'"ונובד םעד וָאד ךיא רַאנ ןעמעװ -- .טרעלקעג בר רעד טָאה --

 יד .גנומעשרַאפ ַא וא בר םעד ןעמונעגנָא טָאה שינרעטיצ ַא ..?םלוע
 ןױש טָאה'מ .טרעווילגעג ןבָאה ןצפעל יד .טלכיורטשעג םיא ןבָאה ינק
 םע טָאה בר רעד רָאנ ,ןחלוש ןפױא רפס סָאד טגײלעגפױרַא טַאהעג
 זיא רע .דַאל ַא ןַאטעג בר ןיא סעּפע טָאה םיצולּפ .טקרעמעג טשינ
 טנַאה יד ןביוהעגפיוא טָאה רע .הרובג טימ לופ ,דחּפ טימ לופ ןרָאװעג
 -רעפָאה ענעסעגרַאפ-גנַאל ַא .העובש ַא טוט סָאװ ץעמע יװ ךיוה רעד ןיא
 זיא עגר ןייא ןיא .חוכ רעטכירעגמוא ןַא ןוא ןעמונעגנָא םיא טָאה טייקיד
 ..י רָאלק ןרָאװעג ץלַא

 יד טימ ףױרַא זיא רע ןוא רפס םוצ בר םעד ןפורעגפיוא טָאהימ
 נָא ,טעמרַאּפ םוצ הציצ ַא טגילעגוצ טָאה רע .רעמעלַאב םוצ ּפערט
 טימ טכַאמעג רע טָאה הכרב יד .שוק ַא ןָאטעג ,םערב םעד ןיא ןבירעג
 .טנעייל ארוק-לעב רעד יװ טרעהעגוצ ךיז רע טָאה ךָאנרעד .לוק ךיוה ַא

 סָאװ ,םילגרמ יד ןופ טדערעג ךיז טָאה'ס .חלש הרדס יד ןעגנַאגעג זיא'ס
 טָאה תונדחפ ,סע טסייה .קנע ינב יד רַאפ ןקָארשרעד רעטעּפש ךיז ןבָאה
 טנייה .טדערעג ךיז וצ ןתנוהי 'ר טָאה ,רבדמהירוד םעד טכַארבעגמוא
 ךיא געמ יװ ,ןזיר רַאפ ןטכרָאפ ךיז טרָאטעג טשינ ןבָאה ייז דלַאביװ
 זיאס .קערש יװ רעגרע ךָאנ זיאס ...זסעקילרַאק רַאפ ןרעטיצ
 ןבָאה םיללּפתמ יד ...קידָאּפט םעד ןָאטוצסױא ארומ בָאה'כ ...תולדג
 ךיז ייב רעטסעפ ןזיוועגסיוא ןגרָאמירפ םענעי טָאה רע .בר ןפיוא טפַאגעג
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 סָאװ סָאד יאדווַא זיא'ס .רעטרעדנערַאפ ַא יװ םעּפע ןוא לָאמ עלַא יװ
 ס'הכאלמ-לעב יד .טשטייטעגסיוא סָאד יז ןבָאה .וָארװַאי ןייק םיא טמענימ
 ,טיוג טדייל בר רעד זַא טסואוועג ליואוו ןבָאה

 ריאמ המלש .ןייגרעדנַאנופ ןעמונעג ךיז ןדיי יד ןבָאה ןענעװַאד ןכָאנ
 ַא .רעקיסקואווניילק ַא ןעוועג זיא רע .קַאזיתילט םעד ןביוהעגפיוא טָאה
 -עקנערּפשרעמוז עלעג ,ןגיוא עלעג ,דרָאב רעלעג ַא טימ ,רעקינייבטײרב
 לוויטש ענעטכָאי יד ןוא לטַאלַאכ ענעגייצ סָאד ,לטיה ענעכוט סָאד .ךעל
 םיא טָאה בר רעד .ןוז רעד ןופ טריקַאילבּפָאילעג ןעװעג ךױא ןענעז

 ,ןבייצ ַא ןבעגעג
 .לחומ טייז ,ריאמ המלש יר --
 ,יבר ,ָאי --
 -- .טגערפעג בר רעד טָאה -- ז רעדעס יד ןיא ךיז טרעה סָאװ --

 1 ןטָארעג זיא טסביואיס
 וטניוו יַאק ןייז טשינ ןלָא'ס ביוא .רעטשרעבייא רעד טביולעג --

 .שינעטערעג ַא ןייז רָאייייה טעוו
 1טסביוא'ס ןסייר וצ ןשטנעמ ןיוש טָאה ריא --
 .לייו ַא טרעלקעגרעביא טָאה ריאמ המלש
 .הֹצע ןַא ךיז טיג'מ רעבָא ,ןגירק וצ רעווש זיא'ס --
 זןגירק וצ רעווש זיא סָאװ רַאפ --
 גָאט ןצנַאג ַא ןייטש ףרַאד'מ .עגנירג יַאק ישינ זיא טעברַא יד --

 רעמוז ןענעז םירעיוּפ יד .רעייש ןיא ןקיטכענ חמ'מ .רעטיײל רעד ףיוא
 .טינש ןטימ ןעמונרַאפ

 1 ריא טלָאצ לפיוו --
 .ךס יַאק ישינ --
 ןָאד זיא טיורב לקיטש ןפיוא --
 .ןסע וצ ייז ביג'כ --
 ,טסביוא ןסייר ךייא ייב ל'כיא .וצ ךימ טמענ ,ריאמ המלש יר --

 ,רעטכעלעג טימ לופ ןרָאװעג ןענעז ןגיוא עלעג ס'ריאמ המלש
 ...אברדַא ,ונ --
 .לטרעוו ןייק טשינ ךַאמ'ּכ --
 ,קירעיורט ןרָאװעג ךיילג ןענעז ןגיוא ס'ריאמ המלש
 .טניימ יבר רעד סָאװ טשינ ײטשרַאפ'כ --

 .בר סיוא ןיב'כ --
 דסעּפע סָאװ רַאפ זַאה --
 .סיוא ךימ טרעה .טייצ טונימ ַא טָאה ריא ביוא --
 ךיז זיא ןינמ סָאד .טדערעג סָאה בר רעד .טרעהעג טָאה ריאמ המלש

 ןענעז יז .ןײלַא ןבילבעג ןענעז ריאמ המלש ןוא בר רעד .ןעגנַאגעצ
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 טָאה ,ליטש טדערעג טָאה בר רעד ליואוו יװ .רעדנעטש ַא ייב ןענַאטשעג

 טלָאװ רענעעזעגמוא ןַא יװ ,לוק-רעדיװ ַא טימ טכליהעגּפָא טרָאװ סעדעי
 .רעטרעװ ס'בר םעד ט'רזח'עגרעביא

 ףוס םוצ בר רעד טָאה -- :ריאמ המלש 'ר ,ריא טגָאז סָאװ --
 .טגערפעג

 -עגּפָארַא סעּפע טלָאװ רע יװ ענימ ַא טכַאמעג טָאה ריאמ המלש
 ףיוא יװ טיירב רעד ןיא ןָאטעג לסיירט ַא םיא ךיז טָאה ּפָאק רעד .ןעגנולש
 ,ןיינ

 .ןירַא םרח ןיא ןגייל ךימ טע'מ ארומ בָאה'ּכ ז ןגָאז ךיא ןָאק סָאװ --
 ,שיא ינפמ ורוגת אל .ןבָאה ארומ ןייק טשינ םענייק רַאפ רָאט'מ --

 ,טייקשידיי ןופ דוסי רעד זיא סָאד
 זןיציבר יד טגָאז סָאװ --
 .טעברַא רעד ןיא ןפלעה רימ טייז --
 ,תוחוכ סנייבר ןרַאפ טשינ זיא'ס --
 ...חוכ ופילחי 'ה יווקו --
 ...וניונ --
 זַאה ,םיבסמ טנעז ריא --
 ,י.ליװ יבר רעד בוא --
 גָאו'כ ...לעוּפ רעייא ןָא טציא ןופ ןיב'כ .יבר טשינ רעמ ךימ טפור ---

 .+י ךעלרע ןטעברַא לע'כ :וצ ךייא

 .טשינ ךיא גרָאז רַאפרעד --
 דרעדעס יד ןיא סױרַא ריא טרָאפ ןעוו --
 .םורָא העש רָאּפ ַא ןיא --

 ,..טיירג ןייז ל'כיא ...רופ רעד טימ וצ-טרָאפ --
 ...יבר ,ָאי --
 .קעװַא רע זיא ךָאנרעד .לייו ַא טרַאװעגּפָא ךָאנ טָאה ריאמ המלש

 .ץכעלייורעטניה ףיוא קוק ַא ןָאטעג רע טָאה שילָאּפ םוצ ריט רעד ייב
 ךיא ,לָאּפמַאי ןיא .ןיציבר רעד ןגָאנָא םייהַא ןעגנַאגעג זיא בר רעד
 ןגָארטעצ ןכיג ןיא ךיז טָאה םורַא טנגעג רעצנַאג רעד ןיא ,ווָארװַאי
 ;העטכָאט יד ,לטנעי ןוא ןיציבר יד ,ןתנוהי 'ר :הרושב עשילרעטסיוא יד
 ...דָאס ןיא ן'ריאמ המלש וצ טסביוא ןסייר קעװַא ןענעז
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 תוינשמ

 א
 ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה'מ .טורעג טשינ טָאה ריט-ןסיורד יד

 רעד ןופ טכַאמעג טַאהעג ןבָאה םימותי ס'ילתפנ .ןדיימ ,ןעגנוי !ןעמוק
 טסייוו רעװ רעדָא ,ןטסינומָאק ,סענַאטַאלרַאש רַאפ ענילעמ טרָאס ַא הריד

 ַא ףױא ןוויוא םייב ןסעזעג זיא ןעדלָאװ לארשי 'ר .ןענױשרָאּפ רע'סָאװ

 -תילט ןטיירב ַא ןיא ,לשיט קידעקניה ַא ייב ,לוטשרעטָאפ רענעכַארבעצ

 עקידרעסַאװ ןעקנורטעג : עקינייז סָאד ןָאטעג ,לּפַאק טשטַאלּפעגוצ ַא ,ןטק
 טָאה ןענַאד ןופ .לקניװ ןייז זיא ָאד .תוינשמ טנרעלעג ,רעקוצ ןָא יט
 -עג ןענעז סקניל עלעקנעש ַא ןיא .ןבײרטרַאפ טנָאקעג טשינ םיא ןעמ
 ַא !ןטייצ עטוג יד ןופ שינעביילברעביא ןַא ,םירפס ס'לארשי 'ר ןענַאטש
 רעד ףסוי בקעי תודלות רעד ,ן'תוינשמ ,םייחה רוא ןטימ םישמוח ץַאז
 םעד אצוי זיא'מ !ןעד ןעמ ףרַאד לפיוו .ס'ארמג רָאּפ ַא ,המכח תישאר
 .ענמת ןטול תוחאו :גָאט ןצנַאג ַא ט'רזח'מ בױא הרות ןענרעל ןופ ןיד
 סָאװ .ייט טימ טיורב בוטש רענ'המירט רעד ןיא לארשי 'ר טָאה ןטעגעג
 .עקנישַאמדַאג רעד ףױא עלעסעק ןגײא ןַא ןיא ןטָאזעגפױא טָאה רע
 קרַאמ ןופ טכַארבעג לָאמ וצ לָאמ ןופ םיא טָאה ,לקינײא סָאד ,עלעשַאב
 -עג לארשי 'ר זיא בוטימוי ןוא תבש .ךעטער ַא ,עלעביצ ַא ,גנירעה ַא
 טָאה יאבג ףלָאװ 'ר ןוא ,לביטש רעװָאשטַאכָאס ןיא ןענעװַאד ןעגנַאג
 .חרוא ןַא רַאפ ןעמונעג םיא

 ,טשרַאב-ןעמערב יד ןביוהעגפיוא לארשי 'ר טָאה לָאמ וצ לָאמ ןופ
 ,דניז ַא זיא ןקוק סָאד זַא ,קידנסיוו ליואוו ,ךיז רַאפ קילב ַא ןפרָאװעג

 טשינ טכער טָאה רע רעבָא ונ .עשר םדא ינפב לכתסהל רוסא :םורָאװ
 -רַאפ זיא ץלַא .ןטקַארַאטַאק ןסקָאװעג םיא ןענייז ןגױא יד ףיוא .ןעזעג
 -רעדיילק יד ,שיט רעד ,עּפָאס יד :לּפענ ַא טימ טלעטשרַאפ ןוא טכיוה

 תובקנ יד ,ןרוילעוועש עכיוה יד טימ סעייטלוה עקיּפעקיזיױלב יד ,רעמלַא

 :לָאמ ַא טימ ץלַא ןָאטעג ָאד טָאה'מ .רעליימ יד ןיא ןסָאריּפַאּפ יד טימ
 -ימ ףױא) ןטרָאק ןיא טליּפשעג ,טנעיילעגרָאּפ ,טרעכיירעג ,טכַאלעג
 ןטלַאהעגּפָא ,(עיזיווער ַא ןופ לָאפ ןיא ײצילָאּפ יד ןרַאנוצּפָא ,טשרעּפמָאלק
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 לָאמ עלַא טָאה לֹארׂשי 'ר .טלעװ עצנַאג יד טגרָאזרַאפ טָאה'מ .סעיסעס
 יד ,טעטימָאק-לַארטנעצ םעד ,טעטימָאק"ָאיַאר םעד ןגעװ דייר טרעהעג
 ,רָאנָאיצקנופ יד ,ןטסיקצָארט יד ,ענעטלָאּפשעגּפָא יד ,עקגיל יד ,עטכער

 ענעסירעגּפָא טּפַאכעגפיא ןבָאה ןרעױא עבױט-בלַאה יד .ןרעטנימָאק םעד
 ףײטשרַאפ טשינ יי ןָאק'מ רָאנ ,שידיי טש'רמולכ ןענעז סָאװ רעטרעװ
 ןיא ָאד ןריפנייא ,תוכלמ'ס ןצעזּפָארַא ןליוו ייז :רָאלק זיא ךות רעד רעבָא
 ,םישרדמ-יתב יד ןכַאמרַאפ לָאז'מ :דנַאלסור ןיא יװ ענעגייא סָאד ןלױּפ

 םינבר יד ןצעזנייא ,ןטנַאקירבַאפ ןוא םירחוס יד ןסיש ,ןעלדנַאה ןזָאל טשינ
 יר .ענייז זםינוירב יד ייב רעריפנָא יד ןענעז רעװ ןֹוא ,ונ .לַאנימירק ןיא
 היתב עבָאב רעמורפ רעד ךָאנ טסייה סָאװ ,עלעשַאב : ךעלקינייא ס'לארשי

 ,בר רעווָאפעהי ןכָאנ ןָאטעג ןעמָאנ ַא טָאה'מ סָאװ ,םייח רשא ןוא עלייק
 ץענ רעקידלּפענ רעד ךרוד .טיינשעג טָאה רעטצנעפ טייז רענעי ףיוא

 ץנַאט ןקידנסיורד םעד ףיוא טפַאגעג לארשי 'ר טָאה ךעלטייה-ןגיוא יד ןופ
 ןבייה ,ןלַאמ ךיז ןזָאל ,רעהַא ,ןיהַא ןעקצָאה סָאװ ,ךעלרעטילפ"יינש יד ןופ
 ןרעקמוא ךיז טוװאורּפעג ןוא טקנעדַאב ךיז ןטלָאװ ייז יו ,ףיוא רעדיוו ךיז
 ףיוא .טסייװרַאפ ןרָאװעג זיא רעביא ןגעקַא ךַאד רעד .גלש תורצוא יד וצ
 טיירדעג ךיז ןבָאה'ס ,םנשיק עקיכוּפ טגיילעגסיוא ךיז ןבָאה ןענָאקלַאב יד
 ןיא ן'לארשי 'ר טנָאמרעד ןבָאה סָאװ ,ןשינעלבריו טפול רעד ןיא

 ,ןגעװ ענעטָאשרַאפ ,ןקירעברַאה ,סנטילש -- קצָאק ןייק תועיסנ עקילָאמַא
 ס'לארשי יר ןיא רעבָא ,הכונח רַאפ ךָאנ זיא'ס .סעמשטערק עטיינשרַאפ

 -עגּפָא ,למױב ןטנערבעגרעביא ןופ חיר ַא ןיירַא טַאהעג זיא רעכעלזָאנ
 .רוצ עמ ןופ ןוגינ רעד טמורבעג םיא ןיא טָאהס .טיונק רעטציונש
 סיוא-טלַאפיס ןעו ןענעכערוצסיוא ןרעטש ןטעריװעג םעד ןבירעג טָאה רע
 זיא סָאװ ,דרָאב רעד ייב ןעמונעגנָא ךיז טָאה רע .לטכיל עטשרע סָאד
 ר יװ ךיילג ,ךעלבלעג ןרָאװעג רעדיוו זיא ןוא סייו ןעוועג לָאמַא ןיוש

 לארשי 'ר טָאה -- !טכער ץלַא זיא'ס ,ונ .טיוה ענעטעמרַאּפ ס'לארשי
 ...םינפ"רתסה ןייז זומ ,הריחב ָאד זיא'ס דלַאב יװ -- ןָאטעג גָאז ַא ךיז וצ

 דָארג טָאה רע .תוינשמ םוצ ןגבעגוצ רעדיװ ךיז טָאה לארשי יר
 :שטייטעגסיוא ןיילַא ךיז טָאה רע .אמוי אתכסמ ייב ןטלַאהעג

 טלָאװעג טָאה'ר בױא .ןענעיל לודג ןהכ רעד ןעמוקעג זיא'ס --

 רע טנעייל ,טשינ ןעװ .רע טנעייל ,רעדיײלק ענעסקַאלפ יד ןיא ןענעייל
 -רפס ַא ןעמונעג טָאה לוש רעד ןופ ןוח רעד .אלטציא רעסייוו רעד ןיא
 -רעד יז טָאה רענעי .לוש רעד ןופ ןטסטלע םעד ֹוצ ןבעגעג ןוא הרות
 הכ רעד .לודג"ױהכ םוצ ןבעגעג יז טָאה ןגס רעד ןוא ןגס םוצ טגנַאל
 ךאו ןוא ,תומ ירחא טנעיײל ,ןעגנַאפטנַא טוט ןוא ףוא ךיז טלעטש לודג
 .י+ רושעב

 ,בוט-םוי תופסות ןיא ,ארונטרב ןיא קילב ַא טּפַאכעג טָאה לארשי 'ר
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 טימ טצונַאב ךיז טָאה לארשי 'ר ןוא ןיילק וצ ןענעז תויתוא-יישר יד
 טכַאמעג לָאמ ךס ַא טַאהעג ןיוש טָאה לארשי 'ר .לזעלג"רעסערגרַאפ ַא
 רעטרעוו יד ןיא טכוזרַאפ לָאמ סעדעי טָאה רע רעבָא ,תוינשמ ףיוא םויס ַא
 -עג לָאמ סעדעי טָאה רע .רבדימ רעד ןיא ןמ ןיא יװ םעט ןשירפ ַא
 ףיורעד רעירפ ךיז טָאה רע סָאװ ,שטעווק ַא ,ןיימ םענעליוהרַאפ ַא ןענופ
 ,דנילב ןרעװ םולשויסח לָאז רע טלַאה'ס זַא ,טציא .טלעטשעגּפָא טשינ

 -ייל יד טימ טייקעצ סע ,ךיז ןיא ןגױזעגניירַא יו טרָאװ סעדעי רע טָאה
 דָאש ַא זיא'ס סָאװ ,ןסיב ַא יװ ןעמוג ןפיוא סע ןטלַאהעג ,סעלסַאי עקיד
 רעסעב ךיז םיאנת יד ןופ דייר יד ןבָאה םֹורַא ױזַא .ןעגנילשוצּפָארַא
 1 תוינשמ סָאד יװ רעמ ןבילבעג ןעד םיא זיא סָאװ .ןורכז ןיא טצירקעגנייא
 רע רעבָא ,דיגנ ַא ןופ ןעמָאנ ַא טַאהעג לָאמ ַא טָאה ןעדלַאװ לארשי 'ר
 ןקיצנייא ןַא ןגיוצעגפיוא טָאה רע .ןרױלרַאפ ץלַא המחלמ רעד ןיא טָאה
 זיא ,לריציעלייב ,רעטכָאט ַא ,סופיט ןיא ןברָאטשעג רע זיא ,ילתפנ ,ןוז
 ,בייוו סָאד .ןייבעג ריא ןופ טסואוועג טשינ טָאה'מ ןוא עקירעמַא ןייק קעװַא
 ןופ רעסעמ םעד רעטנוא ,לָאטיּפש ןיא ןעגנַאגעגסױא זיא ,הרובד-הנח
 טרעוו'ס סָאװ בייל םענעגייא םעד ףיוא ןעזעגנייא טָאה לארשי 'ר .גרוריכ
 יד ,טרעװ יד טרילרַאפ טלעג'ס ,טלַאפעצ לדנַאה רעד .ןגעמרַאפ ןופ

 ּמִא טלַאפ טנוזעג'ס ,ןסירעצ -- סעּפילוט יד ,ןכַארבעצ ןרעװ סעכעבעב
 ןשינעלמַאזנָא עלַא ןֹופ טשינרָאג טביײלב'ס .סיוא ןברַאטש עטנעָאנ יד
 יד לָאז רע זַא טרעשַאב זיאס בױא .הליפת ןוא הקדצ ,הרות ץוח ַא
 ןטסקינייװ םוצ רע לָאז ,טכַאנ רעגנַאל ןייא ןיא ןרעטצניפּפָא ןרָאי עטצעל
 ,קינייוונסױא ןופ תוינשמ ןעקנעדעג

 רעד טרעמעדעג טָאה דלַאב .גָאטרעטניװ רעד טלקנוטעג ךָאנ טָאה ָאד

 טימ ןגױצרַאפ ,יױלב-שילמיה ןרָאװעג ןענעז ןבש יד .תושמשה-ןיב
 ןעגנוי יד .טליקעגּפַא ךיז ןבָאה ןװױא ןופ סעילפַאק יד .רעמייבטסָארפ
 ןבָאה ןסָאריּפַאּפ ןציּפש יד .סנטָאש יװ טכײלשעגמורַא ןבָאה ןדיימ ןוא
 לארשי 'ר .סנכייצ עקידרעייפ יװ שינרעטצניפ רעבלַאה רעד ןיא טילגעג
 רענעגייא רעד ןופ ךרָאנשעג סָאד ןעמונרַאפ ,ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא טָאה
 *עגּפָארַא ךיז ןבָאה ןעלסקַא יד .ןפָאלשעג ייס ,טכַאװעג טָאה רע ייס .זָאנ
 םיא זיא טײקדימ יד .ןבייהפיוא טנָאקעג טשינ ײז טָאה רע ןוא טזָאל
 ענעגײא יד ןיא ןסיבעגנייא יװ ךיז טָאה רע .תורכיש ַא יװ ןלַאפַאב
 יּפָארַא טשינ תוחוכ עטצעל יד טימ טרעמַאלקעג ךיז טָאה רע .סעסנָאװ
 טָאה רע ןעמוקקירוצ טשינ רעמ ןָאק'מ ןענַאװ ןופ ןיהַא ןעקניוצ
 טמָאלזַאג םעד ןדנוצעגנָא טַאהעג טָאה'מ .לּפַאצ ַא טימ ןסירעגפיוא ךיז
 -עג ןיוש ךיז טָאה רע .טלקָאשעגּפָא ךיז טָאה לארשי 'ר .קילעב ןפיוא
 ַא יװ טעלּפרעניה ןופ ןעמוקעגפיוא זיא רע .ןרױלרַאפ ץעגרע טַאה
 ,תוינשמ ןיא ןָאטעגנײרַא רעדיװ ךיז טָאה לארשי 'ר .רענעגירשעגקירוצ
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 ןענעז תויתוא יד .טקעלקעג טשינ ,טדנעלבעג טָאה טכיל סָאד רָאנ
 יד .ץיולב טזָאלעגרעביא ,ןגילפ ,לידבהל ,יװ טַאלב ןופ ןגיולפעגסורַא
 רערעדנַא רעד רעביא ענייא טרעטעלקעג .ןגיובעגסיוא ךיז ןבָאה תורוש
 לארשי 'ר  ...קידלָאג ָאד ,ןירג ָאד ןרָאװעג ,ןסעניגרַאמ יד רעביא ןוא
 טָאה עלעשַאב רעבָא .עלעּפמעלטּפַאנ ַא לשיט ןפיוא ןייטש טַאהעג טָאה
 טצוּפעגּפָא טשינ ךױא טָאה יז .טפַאנ עלעקנַאב ןיא ןסיגוצנָא ןסעגרַאפ
 יז רָאנ ,שינעוטּפָא ןייק ,הלילח ,טשינ זיא'ס .לזעלג עטרעכייררַאפ סָאד
 טציז יז .עיצולָאװער רעד טימ ןעמונרַאפ ריא זיא ּפָאק רעד .טסעגרַאפ

 -ֹּפָא ,ןקַאב עטיור טימ ,עטלכיימשעצ ַא ,עכעלטיירב ַא ,עניילק ַא ןָא-ןביוא

 יװ ריא םורַא ןעלמיװ סעשטַאגנוי יד ןוא ליבצנַאמ ַא יװ רָאה ענעריושעג
 ,ט'נשרד ,ןירעגָאז-העד עצנַאג יד ,םױא טזייוו ,זיא יז .קינָאה םורַא ןעניב
 עפרַאש רָאנ .סָאװ-סָאװ .דיױמ רערימדול יד יװ ,ןכיילגרַאפ םוצ טשינ

 סָאד ןגײלוצניירַא טָאטשנַא ,רעמ טשינ .ךעלקינייא יד ,ייז ןבָאה ךעלּפעק
 ...סעצנָאמש טימ ּפָא ךיז ייז ןביג ,טייקשידיי ןיא קנעלעג

 .םערעדעג יד ןיא שינעמירג ַא ןופ יו טמירקרַאפ ךיז טָאה לארׂשי יר

 סָאד טּפַאנשעג טָאה רע .רפס םוצ ןגיובעגוצ ךיז רעקירעדינ ץלַא טָאה רע
 סָאד ,טעשחרמעגוצ רע טָאה גױא ןיא  .רעכעלזָאנ יד טימ טפירשעג
 עקידנרָאה טימ לופ לּפַאצרַאװש סָאד ,ךעלרעדָא עטיור טימ ןפָאלרַאפ לסייוו

 קיטפַאהרָאװ טָאה רע לפיוו ןסױטשעגנָא רעמ ךיז טָאה רע .ךעלעקנערּפש
 רע .בוט"םוי תופסות ןפיוא טכַאזַאב טורעג לייוו ַא טָאה דרָאב יד .ןעזעג

 יּפָא טָאה יז .קנַארטעג ַא טימ יװ הנשמ רעד טימ טקיװקעג ךיז טָאה
 ןעדװ תינעת ןיא טקעמש'מ סָאװ ,קרַאטשברַאה יװ טימעג ןייז טרעטנימעג

 לארשי 'ר .עלעפעל ןרעטנוא טלביא'ס ןוא קיסירדרעביא טרעװ ןטסַאפיס

 רעד ףיױא ץראה-םע ןַא טוט סָאװ :ענעגייא'ס טגערפעג ךיז טּפָא טָאה
 .י.זרעטלע

 :טמורבעג רעטייוו טָאה רע
 רעטסָארּפ ַא ןוא רעדיילק טכַא ןיא הדובע יד טוט לודג ןהכ רעד

 טוט לודג ןהכ רעד .לטרַאג ַא ,ביוה ַא ,ןרעדולּפ ,דמעה ַא :ריפ ןיא --- ןהכ

 ןיא .ךעלב ענרעדליג ַא ,קָאררעבױא ןַא ,דוּפַא ןַא .ןשוח ַא :וצרעד ןרעמ
 ...םימותו םירוא םייב רע טשרָאפ יז

 טעוו'ס ןוא ןייז טשינ לָאז העש יד בוא ןעקנעדעג ץלַא סָאד ךיא לעװ

 קנַאדעג רעד .טגערפעג ךיז לארשי 'ר טָאה ?היאר יד ןרעוו ןעמונעגוצ רימ
 ןיא טלָאמעגסױא ךיז טָאה רע .לארשייץרא ןייק ןגָארטעגרעביא ךיז טָאה

 ,רעדניר ,ףָאש ,ןרעמַאק יד ,חבומ םעד ,הרזע יד ,שדקמה-תיב סָאד ןוימד

 ,סױא סָאד רע טרעלק יצ טסואוועג טשינ ןיילַא טָאה רע .םינהוכ עגנוי

 טכיוטעגפייא ןבָאה קילב ןרָאפ .ט'מולח'עג זיא'ס ןעוו םיא ךיז טָאה'ס רעדָא
 ןַא .בױטש ןליז ,רעכעד עכַאלפ .ךעלסעג עלָאמש ,ןרעיױמ ,ךעלגרעב

268 



 זיא'ס .טעקעמעג ןבָאה ןסּפעש ,טלירבעג ןבָאה ןסקָא .ןֹוז עקידנעייגרעטנוא
 ,לטנַאמ ןקירָאה ַא ןיא ןוא רָאה עגנַאל ןיא איבנ רעסעװרָאב ַא ייברַאפ
 ,רעכיטטסורב ,רעדנעבנרעטש ןיא ןעיורפגנוי ןעמוקעגנגעקַא םיא ןענעז'ס
 דרע יד ,טסיװ ץלַא זיא טציא ןוא ,ונ ...סעקליּפש-רעטיצ ,רעדנעבמערָא
 ןציז תוברוח ,ןלײה ןיא .ןסקופ םורַא ןפיול'ס ,קינייטש ,קידיירק זיא

 טיורב ןופ ךיז ןרענ ,םיפוריצ ףרצמ ןענעז ,סעציפושז עסייוו ןיא םילבוקמ
 ...אסוד ןב אנינח 'ר יװ רעסקָאב לטסעמ ַא טימ רָאג רעדָא ,רעסַאװ טימ
 ןעור ,הרובד-הנח .ןיהַא ןרָאפ וצ טרעגַאב לָאמ עלַא טָאה ,לארשי 'ר ,רע

 ןעמ טעװ רעטלע רעד ףױא זַא ןגָאװצ םיא טגעלפ ,ןדערג ןיא יז לָאז
 ,רָאי רָאּפ יד ןבעלסיוא ןיהַא קעװַא ,סטוג ןוא בָאה'ס ן'ילתפנ ןזָאלרעביא

 רעד רעבָא .רבק ס'לחר הלּפכמה תרעמ רעד ,יברעמ לתוכ םעד ייב
 ,תואצוה ףיוא דניצַא טָאה לארשי 'ר טשינ .טקנעל טָאג ןוא טקנעד שטנעמ
 עליואוו יד תומוקמ ענעי ןיא רָאג ךיז ןצעזַאב םעד ץוחַא .חוכ םעד טשינ
 ,האּפ ענעכָארקעגסױא בלַאה ַא ןגיוצעג קידלקנעווק טָאה לארשי 'ר .ןעגנוי
 יַאב ליו .שינעטלַאהנָא ןַא ארחא ארטס יד טכוז ,השודק יד טור'ס ואוו
 יד סָאװ ןילַא סָאד רעבָא .ץַאלַאּפ ןיא גינעק םייב הכלמ יד ןעגניווצ
 .ץק רעד ךיז טרעטנענרעד'ס זַא ןכייצ ַא זיא ,ןיהַא ךיז ןסייר םינוציח

 ןרָאּפשרַאפ ןעמ טעװ טסלָאמעד ?חישמ ןעמֹוק טרָאפ טעװ רשפא
 ...ןברַאטשיס

 רע .טױט ןרַאּפ ךיז טקערש רע  .לכיימש ַא ןָאטעג טָאה ןקז רעד
 רע זקערש יד זיא סָאװ רעבָא .טנַאה רעד ייב טּפַאכעג ןיילַא ךיז טָאה

 בָאה'כ ,לבלעק ַאק טשינ ןיביכ :לטרעוו ַא ס'הרובד-הנח טנַאמרעד ךיז טָאה
 ...הטיחש רעד רַאפ ארומ יַאק טשינ

 ב
 -רעד לָאמַא טימ טָאה רע .טקעוועגרעביא ךיז טָאה רעטלַא רעד

 טָאה לארשי 'ר .ליטש ןרָאװעג ןענעז עלַא .עדער ַא טלָאה עלעשַאב יװ טרעה

 ַא טימ ,עטמַאלפעצ ַא שיט םייב ןענַאטשעג זיא יז .רעיוא ןַא טגױנעגנָא
 טנַאה רעטכער רעד ןיא לדנעּפ-ביירש ַא טימ ,ןגיוא יד ןיא לכיימש ןזייב
 ןיא טנעקרעד טָאה לארשי 'ר .רעקניל רעד ןיא ריּפַאּפ עלעגייב ַא ןוא
 יר .ךעלנע זיא לוק'ס וליּפַא .ןקינ ענייז ,טינש ןייז ,ענימ סיילתפנ ריא
 ,לּפעל םייב ןטלַאהעגנָא ךיז טָאה רע .רעגיינ ַא טּפַאכעגנָא טָאה ן'לארׂשי
 ָאד ךיז טרעּפמַא'מ סָאװ רעביא ןייגרעד וצ לָאמעלַא רַאפ לָאמ ןייא טיירג
 ןעװ .קלָאט ןייק וצ טשינ טמוק'מ ןוא טייל-הרבח יד ןשיווצ טכַאנ ןוא גָאט
 טימ רעטרעװ עשידנעלסױא יד טרעדײלשעגסױרַא טשינ רָאנ טלָאװ יז
 :טדערעג טָאה עלעשַאב ...!טעּפמיא ַאזַא

 ,ןביילב טשינ ױזַא רעטייוו ןָאק עגַאל יד ,סעטרעװַאכ ןוא םירייווַאכ --
 -רעטעברַא יד ןופ טנייפ יד זיולב ןסינעג גנורעטילּפשעצ רעקיזָאד רעד ןופ
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 יז .עקילק ערענָאיצולָאװער-רעטנָאק ַא ךָאפנייא יא עיציזָאּפָא יד .,ןסַאמ
 ,ןטסישַאפ-לָאיצָאס עלַא ,סעקַארפ יד ,סעקעדסע יד טימ טנַאה ייב טנַאה ןעייג

 טכַאמ ףָאש עקיצערק ןייא :טגָאז קלָאפ'ס .ייז ןופ ןָא-טלעווק עוויסנעפעד יד
 ףרינילּפיצסיד סנטײצַאב טשינ ייז טעװ'מ בוא .עדַאטס עצנַאג יד קיצערק
 -ַאפ ןיא ײטרַאּפ עצנַאג יד ןּפעלשנײרַא ,ןרירענעגעד ןעמעלַא ייז ןלעװ
 ...ּפמוז ןשיטסיש

 טָאה -- !טליצ ריא סָאװ וצ טערקנָאק טגָאז ,ןעדלַאװ עטרעװַאכ --
 .טשימעגניירַא ךיז ןַאמרעגנוי ַא ןופ לוק ַא

 ...!ןפורנשיווצ ןָא ,ץנימניילק רעװַאכ --
 ַא טגערפעג ךיז לארשי 'ר טָאה -- זיז טדער סָאװ ?יז טדער סָאװ

 ךָאד זיא יז 1 ןושל ַאזַא ריא וצ ןעמונעג ךיז טָאה ןענַאװ ןופ .רעטפעלּפעג

 זןשינעטנעק עלַא יד ןגָארקעג יז טָאה או .דניק לציּפ ַא ןעועג טשרע
 רעבָא ,רעטסעװש רעד ןופ קילבנָא םעד טּפַאכ :םייח"רשא רעד ןוא ,ונ
 עבָארג טימ ,טלזיירקעג רָאה יד ,לקנוט םינּפ סָאד ,קיד'משוגמ רעמ זיא'ר
 -שירעגילק רעשירעליואוו טימ לופ ךעלעגייא ,זָאנ רעטשטַאלּפעגוצ ַא ,ןּפיל
 ,טמירקעגכָאנ ןצעמע לָאמ עלַא ,טלציוועג טרעיינ ךיז טָאה גנוי רעד .טייק

 .סנטייוו רעד ץופ ןטלַאהעג ךיז רע טָאה ,ןדייז םעד ,םיא ןופ .טעּפשעגכָאנ
 ןרעדנַא ןופ ךעלקיטש ןוא תויוועה טולּפ םעד ןיא טנָאקרעד טָאה לארשי 'ר
 ןושרג יר ,ןדיי-תלכת יד ,םידיסח רעניזדַאר יד ,החּפשמ ס'רונש רעד ,דצ
 רעביא טייג ץלַא .טכַארטרַאפ ךיז טָאה לארשי 'ר  .עידרַאװג ס'כינעה
 טָאה לארשי 'ר .טרעדנערַאפ ,ןטענקעגרעביא טרעוו'ס ,רעמ טשינ ,השוריב
 .ן'ילתפנ םעד טימ ןַאטעג טָאה רע סָאװ ,ךודיש םעד טרעױדַאב טנייה זיב
 טָאה לארשי 'ר .ףרַאשיוצ ,קיציּפשיוצ ןעוועג ןיוש זיא ה"ע ןתוחמ רעד
 יד ,רענרעד יד זיולב קצָאק ייב ןעמונעגרעביא טָאה ןיזדַאר זַא ,ןטלַאהעג
 :םיֹוב רעייז ףיוא ןסקַאװעג ,ירפ רעייז זיא םייחירשא רעד .סעקלכעטש
 -עפיטש יז ,דיומ ַא טימ טלּפַאלּפעג טציא טָאה רע .ברַאה ,רעױז ,קיטייצמוא
 רע .עבט רעד רעביא ןרָאװעג זיא ץלארשי 'ר .ּפָאצ םייב ןגיוצעג שיר
 רעבָא !ץכעטניהעג !לזייא-רומח !ץַאגייש :ןָאט יירשעג ַא טלָאװעג טָאה
 ייב ןיוש לעוו'כ ,ונ .לעק רעד ןיא ןקעטש ןבילבעג םיא זיא יירשעג סָאד
 ..ןריפסיוא טשינרָאג לדניזעג םעד

 רעד ןיא רָאנ ,תוינשמ םוצ טנַאה יד טקערטשעגסיוא טָאה ןקז רעד
 רעד טיײרדרַאפ םיא ךיז טָאה'ס .ךַאז עשילַאהעג ַא םיא טימ ןעשעג זיא עגר
 -סיוא טלָאװ ץעמע יװ ,קילב ןרַאפ רעטצניפ ןרָאװעג םיא זיא'ס ןוא מָאק
 ןיא לארשי 'ר טּפַאכעגנָא טָאה גָאטיײװ רעקידנרעיוב ַא .זַאג םעד ןשָאלעג
 רעיש ,לוטש רעד ףיוא טלקַאװעג ךיז טָאה רע .זָאנ לצרָאװ םייב ,ןרעטש
 ןָא ברַאטש'כ וףוס רעד וסָאד זיא סָאװ .סעזעג ןופ ןלַאפעגּפָארַא טשינ
 ןגעווטסעד ןופ ךיז טָאה רע .ןויער ןכרוד ןפָאלעגכרוד םיא זיא --- ז יודיוװ
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 רעדיוװ זייווכעלסיב טעוו'ס ןוא רעבירַא טעװ לדניװשּפָאק רעד זַא ,טכירעג
 .רעירפ ןרָאי טימ םיא טימ ןפָארטעג לָאמַא ןיוש טָאה'ס יװ ,לעה ןרעװ
 -עגסיוא טשינ ךיז טָאה טייקרעטצניפ יד ןוא טוניִמ ַא קעװַא זיא'ס רעבָא
 .טשטעווקעגוצ ייז טלָאװ'מ יוװ טקירדעג טָאה ןלַאביןגױא יד ןיא .טרעטייל
 ןיא סעּפע .טרעמעהעג טָאה ןפיילש יד ןיא ,טרעבקעעג טָאה ןברַאש ןיא
 דחּפ ַא .טנערטעגפיוא ךיז טלָאװ טָאנ ַא יװ ןסירעג ךיז טָאה ןריהעג יד
 ריעלַאמ סָאד .ָאי .טייקינעטרעטנוא ןַא ןוא ן'לארשי י'ר ןעמונעגנָא טָאה
 לארשי 'ר .יל אבי יתרגי רשאו זבויא ןיא סע טייטש יװ .ןעמוקעג זיא
 טנױטשרעד ,סעיװ יד טימ טלטניּפעג רענעמונַאב ַא ,ליטש ןסעזעג זיא
 ,הלַאװג ןעיירש לָאז רע ןלַאפעגנייא םיא זיא'ס .גנַאגרעביא ןכיג םעד ןופ
 ןָאק סָאװ .טמיוצעג ךיז טָאה רע רָאנ ,רָאטקָאד א ןפור לָאז'מ ןעגנַאלרַאפ
 ןָאטעג ןסיװ וצ ךָאנ םיא טָאה סעניּפ רָאסעפָארּפ נ רָאטקָאד ַא ןפלעה ָאד
 .רעטקנעשעג ַא זיא גָאט רעדעי זַא ,קירוצ ןרָאי טימ

 עצרַאװש .טייקדנילב רעד ןיא טרעיובעגנייא יװ יז טָאה לארשי 'ר
 עג ,טגיוועג ךיז ןבָאה ןרילָאק עקידרעייפ .טלקיװעג ךיז ןבָאה רעדנעוועג
 רעגעדנוצעצ רעד ןיא טצנַאטעג ןבָאה'ס .ןעמרָאפ יד ןטיבעג ,טרעטיצ
 -ייה ַא יװ ןלַאפעג ,זױמלַאש ,ךעלדנרעטש ,ןעמולב ,ןעקנופ טײקצרַאוש
 טכער טָאה לארשי 'ר רעבָא ,טדערעג ץלַא ךָאנ טָאה עלעשַאב ...קירעש
 טָאה הציחמ ַא .רעסַאװ טימ טליפעגנָא ןרעיוא ךרוד יװ ,טרעהעג טשינ
 -גיא טימ טָאה רע .םורַא םעד ןוא םיא ןשיװצ טרעדינעגּפָארַא טַאהעג
 יװ .ייט זָאלג ענערָאװעג-טלַאק טָאד טרירעגנָא רעגניפדןציפש ענעפמורשעג
 למעזעג םעד רַאפ ךָארב רעד טימ טמעשעג ךיז טָאה רע רָאנ ,שילרעטסיוא
 ןגערפסיוא ,ןעלגנירמורַא םיא ןלָאז ייז טלָאװעג טשינ ,ןדיימ ןוא ןעגנוי
 ,הבוטה לע ךרבמש םשכ הערה לע ךרבל םדא בייח ,ונ .ןרעױדָאב שיטָאּפש

 טכַאמ הכרב ַא רַאפ סָאװ רעבָא .ארמג יד טגָאמרעד ךיז לארשי 'ר טָאה
 ...!דנילב טרעװ'מ זַא ,ןעמ

 'ר רעבָא ,טונימ ףנימ ןייק רעבירַא טַאהעג טשינ ךָאנ רשפא זיא'ס
 םיא טָאה'ס .םעלק םעד וצ ןעניואוועגוצ ןביױהעגנָא ןיֹוש ךיז טָאה לארשי
 טציא ןופ .רפס ןיא ןפיטרַאפ טשינ רעמ ךיז ןָאק רע סָאװ ,טקיניײּפעג זיולב

 .י.תבשב לכאי תבש ברעב חרטש ימ ...ןטיירג ןופ ןבעל ןזומ רע טעװ ןָא
 ,קיטכיל ןרעוו קירוצ ןָאק'ס זַא .גנונעפָאה לקנערּפש ַא טַאהעג ךָאנ טָאה רע
 טָאה קילגמוא סָאד .שואיי םעד ןבעגעגרעטנוא ךיז רע טָאה ייברעד רעבָא
 לטשער עטצעל סָאד טרעצרַאפ טָאה רע .טייצ עצנַאג יד םיא ףיוא טרעיולעג
 ...רוהנ"יגס ַא ןיוש זיא רע .ןייש

 רע .בוטשלטימ ןיא ןציז ןביילב טנָאקעג טשינ רעמ טָאה לארשי יר
 םיא טָאה לדייש ןיא ץוחַא לייוו ,ןגיילוצ ךיז ךיק ןיא קעװַא טזומעג טָאה

 ןענורעגנָא םיא זיא ץכעייּפש קידרעסַאװ ַא .דייוועגניא ןיא טממערקעג ךיוא

 2 ו



 טשינ ,קיטכעדַאב טלעטשעגפיוא ךיז טָאה רע .תושלח רַאֿפ יװ ליומ ןיא

 טָאה רע .עלעסעקיייט סָאד ,זָאלג סָאד ,לּפמעל סָאד ,לשיט סָאד ןפרַאוװצמוא
 ןעלווָאט יד ןסָאלשעגוצ ךעלעמַאּפ ,רפס סָאד שוק ַא ןָאטעג טייהרעדנילב
 רעד וצ ...תוינשמ םעד טימ טנגעזעג ךיז ,שדוק"ןורא ןַא ןופ ךעלריט יװ
 טימ ןכַארקעגוצ זיא ןקז רעד .טירט עכעלטע ןעוועג זיא ךיק רעד ןופ ריט

 -עג טָאה רָאדירָאק ןיא .רעדנילב ַא יו סיורָאפ טּפַאטעג ןיוש ,שינערָאװ

 ,שעװ רעקיטיוק ןוא זַאג טימ טקעמשעג טָאה'ס ןוא טלעק ַא טרעווילג
 עירָאקיצ ןופ ךורעג ַא טמעטָאעגנייא טָאה רֶע .ךיק ןיא ןירַא רע זיא דלַאב
 ךיז ,לטעב םענרעזיא םוצ רעקירעבַאלש ַא ןעגנַאגעגוצ זיא רע .למיש
 שינעפרַאװ ַא ,שינעכיכ ַא ןעמונרַאפ טָאה רע רָאנ ,ןגײלרעדינַא טלָאװעג
 םיא ןָא ךיז ץעמע ךָאנ טָאה דלַאב .ןעגנורּפשעגפיוא דליװ זיא ץעמע ןוא
 טימ גנוי ַא ןעװעג םינּפַא זיאס .שטיווק ןטײשרַאפ ַא טימ ןגָאלשעגנָא
 .רעגעלעג ,ס'לארשי 'ר ,ןייז ףיוא טרעגלַאװעג ךיז טָאה'מ .דױמ ַא

 ױזַא .יירשעג לױנק ַא לגרָאג ןיא טלעטשעג ךיז טָאה ן'לארשי יר
 ,ןבוטש ס'ילתפנ זופ טכַאמעג ייז ןבָאה תונוז-תיב ַא 1 ןיוש סע טלַאה טייוװ
 ינק יד ןוא ןענַאטשעג זיא רע ...טעב ס'לארשי 'ר ,ןייז טכעוװשרַאפ ןעמ
 ,למיה ןיא רעטָאפ .טרעטַאלפעג טָאה םיא ןיא ץלַא .טלכיורטשעג םיא ןבָאה
 ....!אושנמ ינווע לודג ? רימ סע טמוק סָאװ רַאפ

 םיפ יד ליײװ ,דנַאר ןפיוא ןצעװצ טחמעג ךיז רע טָאה לייוו ַא ךָאנ

 ךיז רע טָאה ,טונימ עכעלטע ןעור ןכָאנ .טנידעג טשינ רעמ םיא ןבָאה
 רעמ ןיב'כ --- .טרעפטנערַאפ ךיז רע טָאה -- אמט זיא ,אמט ,ונ .טנעלעגנָא
 ...הריחב לעב ןייק טשינ

 סָאװ ,טסגנַא ןַא טימ ,תובשחמ ןָא יװ ןגעלעג רע זיא לייוו עגנַאל ַא
 ךיז טָאה רע .רילג סעדעי ,ללח ןדעי ,ץרַאה סָאד ,ּפָאק םעד ןָא טליפ

 םיא ןבָאה תוחוכ יד .ףוס םעד ךיז ףיוא ןטעבעג ,דרָאב רעד ייב ןטלַאהעג
 יװ רעװש קַאזױרטש ןפיוא טרעױהעג טָאה ףוג רעד .טזָאלרַאפ טַאהעג
 רע טָאה -- !קע ןַא ןייז ןױש לָאז !קע ןַא ןייז ןיוש לָאז .ןנימ"רב ַא
 רעװ ןסעגרַאפ רע טָאה זייווכעלסיב .שינעגנערדַאב םעד ןיא ןפורעג יװ
 -עג זיא רע .ןעמוקעג טנַאה וצ םיא זיא'ס סָאװ ןוא זיא רע ואוו ,זיא רע
 טײקמערַאװ ַא .טלַאק ןעוועג טשינ רעמ זיא'ס ןוא טלמירדעג רעדָא ,ןפָאלש
 ךיז טָאה'ס .טּפעװעגסױא ךיז ןבָאה ןגָאטיװ יד .ןעמונעגמורַא םיא טָאה
 -וצמיוא טשינ שינעברָאש ַא ,םישעמ ןָא ,דייר ןָא םולח ַא ט'מולח'עג םיא
 ץלַא טַאהעג טָאה רע .טלעו רעד ןופ טשינ גנואוטגונעג טימ לופ ,ןּפַאכ

 -טשינ ַא ,םעט ַא .טּפַאה ַא טַאהעג טָאה שינעסעגרַאפ סָאד רעבָא .ןסעגרַאפ
 ,ןזָארג ,רעמייב ןשיווצ ןטרָאג ַא ןיא טורעג טָאה רע .טייקילעזקילג עקיאד

 .טבעלעג טָאה עלעדנעמ 'ר .לארשייץרא ןוא קצָאק ןופ שימעג ַא -- לגייפ
 ןעגנַאהַאב ,ךכס טימ טקעדַאב ,הכוס ַא יװ ןזיוועגסיוא טָאה שרדמ-תיב סָאד
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 טגָאועג טשינ טָאה יבר רעד .סנרעטמַאל ,ןעמיורגלימ ,ןביורטנייוו טימ
 ךיז ןופ טקעלּפטנַא ךיז ןבָאה ןיזרד ןיזר ,םיזמר ,ס'הרות רעבָא ,הרות ןייק
 -םלוע רעדָא ,ןדע-ןג'ס ןייז טזומעג טָאה'ס .םינוגינ יװ ןעגנוזעג ךיז ,ןילַא

 יד ןסעגעג טָאה'מ ,טעכַאפעג ןבָאה לגילפ ,ןטכיולעג ןבָאה רעטכיל :אבה
 טָאה -- ז רמושמהדזיי רעד סָאד זיא .ןייװ יו ןעקנורטעג יז ,זיּפש יװ הרות
 ךיז ןבָאה תוישק עלַא ז ןתיוול רעד זיא ואוו ןוא -- .טגערפעג ךיז לארשי 'ר
 טימ טכַארברַאפ רעדיװ טָאה רע .טבעלעג ןבָאה םיתמ עלַא .טרעפטנערַאפ

 בָאה ,רַאנ ,ךיא ןוא ,ונ .עבָאב-עדייז ,עמַאמדעטַאט ,ן'ילתפנ ,ן'הרובד-הנח
 טרעטיצעגּפָא -- .ןטלַאהעגרָאפ ךיז לארשי 'ר טָאה !רַאפרעד טַאהעג ארומ
 סָאװ ,בָאג יד יװ ץַאט ַא ףיוא ןגָארטעגנגעקַא סעּפע םיא טָאה'מ ...ןבעל ַא

 טנַאה רעד טימ טגנַאלרעד טָאה לארשי 'ר .ןבה ןוידּפ ַא ףיוא ןהכ ַא טיג'מ
 ןיא ךרָאטש ַא ןָאטעג םיא טָאה רענעעזעגמוא ןַא רָאנ ,ןכיירגרעד וצ סע
 "עג יינ םעד טיג ךאלמ רעד סָאװ ,לענש רעד יװ ןעוועג זיא'ס .ןגיובנלע

 לארשי 'ר .טכַארט סעמַאמ רעד ןופ סױרַא טמוק'ס רעדייא דניק םענעריוב
 רעד ןופ ייס טפילברַאפ ,םירבא-לוטיב טימ ןגעלעג ,טקעוװעגפיוא ךיז טָאה
 -ענ ןופ טפנַאז ַא ןבילבעג זיא זָאנ רעד ןיא .טײקטַאז רעד ןופ ייס ,החונמ

 רע טָאה לייוו ַא .סענַאּפעצרַאמ ןופ קַאמשעג ַא -- ןצפעל יד ףיוא ,ךעלעג
 זיא זרעמוז זיא .תוכשח ןיא טצָאלגעג טָאה רע .טקנעדעג טשינרָאג

 רעגייטש ַא ןעמוקעגרָאפ םיא זיא'ס ז טגיילעג ךימ ךיא בָאה ןעװ ז רעטניװ
 רע טגיל רשפא רעדָא .לגעמה ינוח יװ רָאי קיצעביז ןפָאלשעגּפָא טלָאװ רע

 .דנילב זיא רע .טנָאמרעד ךיז לארשי 'ר סָאה םעצולּפ ...? רבק ןיא ןיוש

 .ףיוה ןיא יינש םעד ,רעטצנעפ ןופ ןײשּפָא םעד טשינ וליּפַא טעז רע
 רעד -- ךיז וצ טדערעג רע טָאה -- !סע זיא סָאד ,סע זיא סָאד ,ונ --

 .ןויסנ רעטצעל
 ,שינעעז סָאד ןסירעגרעביא טָאה רע סָאװ ,ןָאטעג גנַאב םיא טָאה'ס

 ,ָאי .ןטכיררַאפ סעּפע ךָאנ ףרַאד רע זַא ,טסיירטעג ךיז טָאה רע רעבָא
 -..!ןָאקיכ סָאװ ,ןרעה רָאנ רימָאל ! תוינשמ'ס

 ןיברעב עמש תא ןירוק יתמיאמ ןעלמרומ ןבױהעגנָא ךיילג טָאה רע
 טָאה רע .קרּפ ךָאנ קרּפ ,הנשמ ךָאנ הנשמ טלמרומעג ױזַא טָאה רע ןוא
 ןופ ס'הנשמ ערעווש יד ט'רזח'עג ,תוכרב טנַאּפשעגרעבירַא טַאהעג ןיוש
 סָאד .רצוא ןַא וצ לריט ַא יװ טכַאמעגפיוא ךיז טָאה שינעכעדעג סָאד .האּפ
 רע .םָאװש ַא ןיא יװ םיא ןיא טּפַאזעגנײא טַאהעג ךיז טָאה תוינשמ
 ןכילגרַאפ ןײלַא ךיז טָאה רע .טלמַאטשעג טשינ ,ןסלַאהרַאפ טשינ ךיז טָאה
 שטכלַאקעג ַא :סנקרוה ןב רזעילא 'ר ןופ טגָאזעג טרעוו'ס סָאװ םעד וצ
 .ןּפָארט ןייק טשינ טרילרַאפ סָאװ .בורג

 רעד ןיא לייוו .קעװַא טַאהעג ,םינּפַא ,ןיוש ןענעז ןדיימ ןוא ןעגנוי יד
 זיא לייװ ַא ךָאנ .שינעגייוושליטש שיטכַאנןטימ ַא טמוטשעג טָאה הריד
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 ,בירעמ ןייק טנווַאדעג טשינ ךָאנ טָאה רע זַא ,רָאלק ןרָאװעג ן'לארשי 'ר
 -עגוצ ךיז ,ןבױהעגפיוא ךיז טָאה רע .עמשיתאירק ןייק טנעיילעג טשינ
 טָאה רעסַאװ עטלַאק סָאד .טנעה יד ןשַאװעג ,ןַארקרעסַאװ םוצ טרַאש
 ַא ,שוח רעײנ ַא ,טנפעעג טַאהעג סעּפע ךיז טָאה חומ ןיא .טשירפרעד
 רע .ןגיוא ןייק וצרעד טשינ ףראד'מ סָאװ שינעסייוו ַא רעדָא ,שינעקוק
 שוריּפ ןעניז ןיא טַאהעג ,טלקָאשעג ךיז ,רעטרעוװ עקילייה יד טלייצעג טָאה
 ןטָאש ןיא ,ןטשרעבייא ןופ ןשינעגרָאברַאפ יד ןיא טציז סָאװ רעד :תולמה
 זיא גנוטסעפ ןוא ץוש ןיימ ! טָאג וצ גָאז ךיא .ןצישַאב ךיז רע טוט ידש ןופ
 ..י ןרעכיזרַאפ םיא ןיא ךיז לעװ ךיא .טָאג

 םעד וצ טיירגעגוצ טַאהעג ךיז טָאה לארשי 'ר .ךרבתי םשה טביולעג

 ןעוועג הדוותמ ךיז ,י"רא ןופ עמש-תאירק יד טנעיילעג טָאה רע .,וואורּפ
 ,היאר יד ןריואועגנָא טָאה רע זַא ,טציא .ץרַאה ןיא טּפַאלקעג ,דניז יד ףיוא
 םיא ןלעוו'ס .הלעמ לש אילמּפ רעד ,םלוע-לשיונובר ןטימ ןיילַא רע זיא

 ןייז טציא ויא תוינשמ סָאד .ןפַארט עקידנסיורד יד ןשימעצ טשינ רעמ
 טסעימ סָאװ ,תוריּפ יד !ימ רעצנַאג רעד ןופ קלח רעד :געמרַאפ גיצנייא
 !טלעוװ-רענעי ףיוא תמייק-ןרק ַא ייז ךָאנ טביילביס ןוא טלעוו-רעד ףיוא
 ןָאק סוטיס םוש ןייק סָאװ ,לארשייץרא קיטש ַא ,ןטרָאגנייו ַא ,דלעפ ַא
 תונמחר ַא .ןקידרעװמוארַאפ טשינ ןענָאק םיעשוּפ םוש ןייק ,ןטסיװרַאפ טשינ
 סָאװ זךעבענ יז ןסייװ סָאװ .ךעלקינייא יד ףיױא ןעמונעגנָא םיא טָאה
 טשינ ךיז טָאה ,עדייז רעד ,רע .םימותי גנוי ןבילבעג 1 יז ןעיײטשרַאפ
 -עמערָא יד ןפלעה ןליוו :רעטוג ַא ויא ןיימ רעד .ןבעגעגּפָא יז טימ גונעג
 דלַאביױװו .ןריפסיוא טשינ למיה ןיא ןעמ ןָאק תופיקת טימ רעבָא ,טייל
 ןופ .ביל רַאפ ןעמענ ייז ,םירוסי ןדייל ןעמ זומ ,םירוסי ןפַאשַאב טָאהימ

 ...טייקידמערַאברעד יד סױרַא טנייש ןיילַא םירוסי יד
 רעכיג סָאװ טלָאװעג ,ןָאטעגסױא ךיז קידלודעגמוא טָאה לארשי יר

 ...תוינשמ םוצ ןרעקמוא ךיז ,ןשיק ןָא ּפָאק םעד ןרַאּפשנָא
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 גיו א ןופ ןטש רעד

 א

 רָאפנײרַא סיקצערַאי רָאטקָאד
 .רָאטקָאד רעיינ ַא טָאטש ןיא ןרָאפ וצ ןעמוקעג זיא טכירעגמוא

 ךיז טימ טכַארבעגטימ ,רופ רעש'הלגע-לעב ַא ןופ ןגיטשעגּפָא זיא רע
 גייטש ַא ,ןעמיר ַא טימ טלקיװעגמורַא רעכיב לקעּפ ַא ,ןכַאז טימ שוק ַא
 ןיא ןעזעגסױא ןיש טָאה רָאטקָאד רעד .לעדופ ַא ןוא ײגוּפָאּפ ַא טימ
 ןוא סעסנָאװ עצרַאװש טימ ,רעלעקנוט ַא ,רעקירעדינ ַא  רעקיסיירד יד
 זיא רע זַא ,טגָאזעג תודע טָאה זָאנ ענעסיררַאפ יד זיולב .ןגיוא עצרַאװש
 עשעקעב רעשיצירּפ ַא ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג זיא רע .דיי ַא טשינ ,קַאילָאּפ ַא
 ןסעזעג זיא ּפָאק ןפיוא .ןטעליוויטש טימ ןוא ןטייצ ס'יקסעיבָאס ךלמ ןופ

 סרעכַאמנצנוק ,סרענייגיצ ןגָארט'ס יװ ,דנַאר ןטיירב ַא טימ שוילעּפַאק ַא
 ןייטש ןבילבעג זיא רע .סעפעג ןטָאױדרַאפ רעדָא ןטײלרַאמ סָאװ ענעי ןוא

 ַא ןיא ןדיי יד וצ ןדער ןעמונעג ןוא קרַאמ ןטימ ןיא קעפעג םעד טימ
 !סיֹוא לָאמלייט ךיז ןענרעל םייוג סָאװ ,שידיי םענעכָארבעג

 רָאטקָאד ...רָאטקָאד ַא ןיב ...ןעניואװ ָאד ליװ ,ךעלעדיי ,עה --
 ...!עלעגניצ זייוו זַאה ,יײװ טוט עלעּפעק ... יקצערַאי

 .טצודעג םיא ןדיי ןבָאה -- זוטסמוק ןענַאװ ןופ --
 ...טעה ,טעה ...טייװ ןופ --
 ! רַאטקָאד רענ'עגושמ ַא -- .ט'הנעט'עג ןדיי ןבָאה -- ! רעניעגושמ ַא --
 רע .רעדלעפ יד ןבענ ,לסעגישָאג םייב זה ַא ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע

 לטעב ןרעזייא ןַא טפיוקעג טָאה רע .לבעמ ןייק ,בייװ ןייק טַאהעג טשינ טָאה
 ןעמונעג טָאה יקסנישטשַאווכ רָאטקָאד רעטלַא רעד .לשיט קידנעקניה ַא ןוא

 טָאה ,ןקנַארק ַא וצ ןעגנַאגעג זיא רע ןעװ ןוא רעקיצפופ ַא סיזיװ ַא רַאפ
 ןעמונעג טָאה יקצערַאי רָאטקָאד רעד רעבָא .לבור ןבלַאה ַא טגנַאלרַאפ רע
 טגײלעגניירַא טייהרעטלייצעגמוא טָאה רע .טגנַאלרעד םיא טָאה'מ לפיוו
 ןיא .עפַאלש יד טימ ןציוו טכַאמעג טָאה רע .ענעשעק ןיא רָארָאנָאה םעד
 יקצערַאי רעד זַא ,טגָאזעג ןבָאה לייט .םידדצ ייווצ ןרָאװעג ןענעז טָאטש
 ןבָאה ערעדנַא .סיפ ןוא טנעה ענייז ןופ טשינ טסייוו ןוא רעדנָאב ַא זיא
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 ַא טוט רע .טלעװ רעד ןיא רענײא החמומ ַא זיא רע זַא ,ןריואוושעג
 טױט ןופ טכַאמ רע .םיא זיא'ס סָאװ ןיוש טסייו ןוא ןקנַארק ַא ףיוא קוק
 .קידעבעל

 דַאג ץנַאג ,טנעיער רעד ,קינלַאשטַאנ רעשיטָאטש רעד ,רעקײטּפַא רעד
 ןענייז םיסנרּפ יד .יקסנישטשַאװכ ר"ד טימ ןטלַאהעג ןבָאה ָאװטסלַאשט
 ךיז טָאה יקצערַאא תמחמ .טיז ס'יקסנישטשַאװכ ףיוא ןעוועג ךיוא
 רעד זַא ,טרָאװ ַא ןלַאפ טזָאלעג חלג רעד טָאה ,ךריק ןיא ןזיוועג טשינ

 רָאי ץרַאװש רעד רעדָא רעסָאט ַא רָאנ ,טסירק ןייק טשינ זיא יקצערַאי

 .ןשטנעמ ןעימסיּפַא ןָאק רענייא ַאזַא זַא ,טעידוס'עג ךיז טָאה'מ .רעװ טסייוו

 -קירב רעד ןיא ןדיי עמערָא יד רעבָא .רעכַאמ-ףושיכ ַא ןייז וליפא ןָאק רע
 ןבױהעגנָא ךיוא ןבָאה'ס .ןיקצערַאי טצונעג ןבָאה דמַאז ןפיוא ןוא סַאג
 טנדרָאעגנייא ךיז יקצערַאי טָאה טייצ רעד טימ .םירעיוּפ םיא וצ ןעמוק
 יד ןגָארטעג ץלַא ךָאנ טָאה רֶע רעבָא .טסניד ַא ןעמונעגוצ ןוא טעניבַאק ַא
 .םענייק טימ טנעָאנ ןרָאװעג טשינ ךיֹוא זיא רע .םישובלמ עטלעמױכעגּפָא
 סָאװ םעבמעד עעלַא רעד ןשיװצ ןײלַא רענייא ןריצַאּפש ןעגנַאגעג זיא רע

 דָארק יד ןיא ןעמוקעג ןײלַא זיא רע .געוו רעשטשַאמַאז םוצ טריפעג ןבָאה
 ןלייצ טנָאקעג טשינ טָאה ,עמוטש ַא ,,טסניד יד .זייּפש ןעלדנַאהוצנייא ןעמ
 -סױרַא טשינ לָאמניק טעמכ זיא יז .ןפיוק וצ סָאװ טסואוועג טשינ ןוא
 .סַאג ןיא ןעמוקעג

 .קידעגָארט ויא עמוטש יד זַא ,טָאטש ןיא ןדער ןבױהעגנָא טָאה'מ
 רעד זיא לייוװ ַא ךָאנ רעבָא .ןסיררַאפ ריא ייב ןיוש ךיז טָאה לכייב סָאד
 ןעוטרַאפ ,םינּפַא ,ריא טָאה יקצערַאי רָאטקָאד רעד .ןלַאפעגנייא קירוצ ךיוב
 טָאה ,ןעמַאזוצ ךיז טמוק ָאװטסלַאשטַאנ ואוו ,בולק ןיא .ןײז-ליּפמ לָאז יז
 רעד רעבָא ,סעצָארּפ ַא ןריפרַאפ םיא ןגעק ןָאק'מ זַא ,טסעומשעג ןעמ

 םעד רַאפ טַאהעג ארומ ,לשטנעמ ןקָארשעגּפָא ןַא ןעוועג זיא רָארוקָארּפ
 ןשינָאלװײט םעד טימ ןוא ןגיוא עקידרעייפ ,עצרַאװש יד טימ ןיקצערַאי
 -רעטעּפ ןופ םָאלּפיד ַא טַאהעג טָאה יקצערַאי .סעסנָאװ יד ןשיװצ לכיימש
 -סנעפ עכיוה יד ןיא עיצקעטָארּפ רָאג טָאה רע זַא ,טרעהעג טָאה'מ .גרוב
 עשידיי יד ןיא .ןקָארשעג טשינ םענייק רַאפ ךיז טָאה רע :זייװַאב ַא .רעט

 ,יקסנישטשַאװכ ר"ד םעד טכַאלעגסיױא רע טָאה ,ןעמוקעג זיא רע ואוו ,ןבוטש
 ,קינלַאשטַאנ יװָאטַאיװַאּפ םעד טדערַאב ,עקװַאיּפ רעקיײטּפַא םעד ןפורעגנָא
 ,םיבנג ןפורעגנָא ייז ,קינלַאשטַאניטסָאּפ םעד .קינלַאשטַאנ ןשיטָאטש םעד
 ײנוּפָאּפ םעד טנרעלעגסיוא וליפא טָאה רע .ןעײקַאל ,רעצוּפ-לוויטש

 ןוא זןױשרַאּפ ַאוַא טימ ןבױהנָא ךיז ליװ רעװ .דייר ע'סואימ יילרעלכ
 ייב רעדניק ןעמונעגּפָא רע טָאה וצרעד ?ןעניװעג םיא ייב ןעמ ןעק סָאװ

 טַאהעג טָאה ץימע ןעוו .ךיוא סעיצַארעּפָא טכַאמעג ןוא סנירעבָאה ערעווש
 ַא ןעמונעגסױרַא סעינָאמערעצ ןָא רע טָאה ,שיילפ-דליוו רעדָא הכמ ַא
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 סָאד זַא ט'הנעטיעג טָאה'מ .טקַאהעגפיוא רעדָא ןטינשעגסיוא ןוא רעסעמ
 .טנידעג םיא טָאה לומ סָאד רעבָא ,רעלייק ַא רָאנ ,רָאטקָאד ַא טשינ זיא
 ויא יקסנישטשַאװכ רָאטקַאד רעד .טנוזעג ןרָאװעג ןענעז ןטנעיצַאּפ יד
 םיא ךיז טָאה ּפָאק רעד .טרעטיצעג םיא ןבָאה טנעה יד ןוא טלַא ןעוועג

 ןילַא טָאה רע .ךױא בױט ןרָאװעג זיא רע .טיירב רעד ןיא ןפרָאװעג
 רע .יקצערַאי רָאטקָאד םוצ ןעמוקנָא טזומעג טָאה'מ ןוא טקנערקעג ךס ַא
 וצ ןרעדױלּפ ןעמונעג ןוא קינלָאשטַאנ ןשיטָאטש םוצ ןעמוקעגניײרַא זיא
 .דיי ַא ןעוועג טלָאװ רע יװ שידיי םיא

 ...!עלעגניצ זיו זַאה ,יױו טוט עלעּפעק --

 טימ טוט רע יװ םערָא ןרעטנוא לציק ַא ןָאטעג םיא טָאה רע ןוא
 .לבַעּפ ןשידיי םעד טימ רעדָא םירעױּפ

 ךַאנ .ןימ ןשרעבײװ םעד טימ ןעגנַאגַאב ךיז רע זיא רעגרע ךָאנ
 טָאה ,ריא טלעװק'ס סָאװ ןגָאז וצ ןזיװַאב טָאה ןיטנעיצַאּפ יד רעדייא
 יד ןעמַאד רַאפ ןעמונעגסױרַא טשינ טָאה רע .ןָאטסױא ךיז ןסייהעג רע
 ַא םענײא ןיא .םינּפ ןיא ךיילג ךיור םעד ןזָאלבעג ייז ,ליומ ןופ עקּפיּפ

 ןרָאװעג יקסנישטשַאװכ ר"ד זיא ,וויזירּפ ןופ טייצ רעד ןיא ,תוכוס-ךָאנ
 ןשירעטילימ םייב טנעטסיסַא רעד ןרָאװעג זיא יקצערַאי ר"ד ןוא ,ףַאלש
 .ילבול ןופ טקישעגּפָארַא טָאה'מ סָאװ .קינװָאקלוּפ רעטלַא ןַא ,רָאטקָאד
 -עג טָאה יקצערַאי ר"ד .ט'רוכישיעג טייצ עצנַאג יד טָאה קינװָאקלוּפ רעד
 ןעיולב ַא ןבעג רע טעװ לבור טרעדנוה רַאפ זַא ,ןדיי ןשיווצ ןסיוװ טזָאל
 רעקיצנַאװצ ןוא ףניפ ַא רַאפ .ןסייו ַא -- טרעדנוה ייווצ רַאפ ןוא טעליב
 ןטורקער עמערָא ןופ סעמַאמ .טעליב םענירג ַא םיא ייב ןגָארקעג ןעמ טָאה
 ןיא .זײרּפ ןופ טזָאלעגּפָא טָאה רע ןוא ןיקצערַאי וצ ןענייוו ןעמוקעג ןענעז
 ןענופעג ךיז טָאה'ס .ןעניד קעװַא טשינ דיי ןײק טעמכ זיא רָאי םענעי
 טָאטש ןיא ןעמוקעגּפָארַא זיא'ס ןוא ןילבול ןייק ט'רטמיעג טָאה סָאװ רוסמ ַא

 ,טָאה רע .זייב ןייק ןעשעג טשינ זיא יקצערַאי ר"ד םעד רָאנ ,עיסימָאק ַא
 יד ןיא .ןייצ יד טדעררַאפ יז רעדָא .עיסימָאק יד טפיוקעגרעטנוא ,םינּפַא
 :ט'הנעטיעג רֶע טָאה ,ןטיזיװ ףיוא ןעמוקעג זיא רע ואוו ,ןבוטש עשידיי

 !טקניטש עינָאפ ו עה ,ריזח ַא זיא ּפַאצַאק --
 רעבייוו ערעייז ןוא םיצירּפ יד ןבָאה טױט סייקסנישטשַאװכ ר"ד ךָאנ

 ןסָאלשעג טָאה ָאװטסלַאשטַאנ .יקצערַאי רָאטקָאד םוצ ןענ'פנח ןעמונעג ךיז

 -עשטעווא ַא ףיױא ןדַאלעגנייא םיא טָאה רעקיײטּפָא רעד .םולש םיא טימ
 ןיא טפַאשרעטסיימ ןייז ןגעוו םישודיח טלייצרעד ןבָאה ןעמַאד יד ."עקניר

 -עשטיָאװ ינַאּפ ַא ,עט'נכדש עשיא'יוג ַא טָאטש ןיא ןעוועג זיא'ס .עירעשוקַא
 ןדעי ןוא ןגרָאמירפ ןדעי ןייג טגעלפ סָאװ ,עטנױשרַאּפ עקיד ַא ,ַאקסווָאכ
 -דלָאג ַא טימ ןוא ּפָאק ןפיוא לָאש ןצרַאװש ַא טימ ךריק ןיא טכַאנרָאפ

 טַאהעג טָאה ַאקסוָאכעשטיַאװ ינַאּפ יד .טנַאה ןיא לכיב-טעבעג טשיילעג
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 ןענַאטשעג ןענעז סָאװ טיילעגנוי ןוא סעקנעינַאּפ ןופ ןעמענ טימ רעטסייר ַא
 ,טמירַאב ךיז טָאה יז ,רעזייה עשיצירּפ ןיא ןעמוקעג זיא יז .םיכודיש ןיא
 ריא טקעלּפטנַא ךאלמ א .םולח וצ ריא ןעמוק עריא םיכודיש יד זַא
 ,ןפָארטעג טשינ לָאמנייק טציא זיב טָאה'ס .ןעמעוו טרעשַאב זיא סע רעוװ
 ,הרירעּפעס ,ןגירקעצ ךיז לָאז ,טריפעגפיונוצ טָאה יז סָאװ לרָאּפ ַא זַא
 .רעדניק ןייק ןבָאה טשינ רעדָא

 םיא ןוא יקצערַאי ריד וצ ןעמוקעג זיא ַאקסָאװעכשטיָאװ ינַאּפ יד
 טמַאטשעג טָאה ,ַאנעלעה ,יַאדָאלמ ַאננַאּפ , יד .ךודיש-קילג ַא ןגָאלשעגרָאפ

 קרַאװלָאפ ַא טַאהעג טָאה ,הנמלַא ןַא ,רעטומ ריא .םוחי ןשילױּפ ןכיוה ןופ
 ,גנוי ןעװעג טשינ ןױש זיא ַאנעלעה ַאננַאּפ יד .טָאטש ןופ טײװ טשינ
 סיוא רָאנ ,ןַאמ ןייק ןגירק טנָאקעג טשינ טָאה יז לייוו רַאפרעד טשינ רעבָא
 .ןסעזרַאפ זיא יז זיב ןבילקעג גנַאל ױזַא טָאה יז .טייקשירעביולקרעביא
 טנעיילעג ,שיזיוצנַארפ טדערעג ,ָאנַאיּפ יד טליּפשעג טָאה ַאנעלעה ַאננַאּפ יד
 ױלב ריא ןיא טַאהעג ןשינעפעשַאב סטָאג טַאהעג ביל טָאה יז .עיזעָאּפ
 -ַאּפ ייוצ טוג ןיא ןגיוצעגפיוא ,ךעלשיפידלָאג טימ םוירַאװקַא ןַא רעמיצ
 טפױקעגּפָא ,לזייא ןַא לַאטש ַא ןיא ןטלַאהעג ןוא יז. ַא ןוא "רע. ןַא ,סעוו

 טָאה ַאקסוָאכעשטיַאװ ינַאּפ .ץירקַאל טימ טלדנַאה סָאװ ,קרעט ַא ייב
 ריד ,םיא םולח ןיא ןעזעג טָאה יז זַא ,יקצערַאי רָאטקָאד םעד ןריואוושעג
 רעביא .רַאטלַא םייב ךריק ןיא ןעינק ַאנעלעה ַאננַאּפ יד ןוא ,ןיקצערַאי
 ןלַאפעג ריא ןופ ןענעז'ס ןוא גיוו ענעדלָאג ַא טבעוושעג טָאה ּפעק ערעייז
 רעדנַא םעד רענייא טרעשַאב ןענעז יז זַא ןכײצרָאװ ַא -- טכיל ןסַאּפ
 .ףוס ןזיב טרעהעגסיוא טָאה יקצערַאי רָאטקַאד

 עמַאמ יד -- טגערפעג רע טָאה -- !טקישעג ךייא טָאה רעװ --
 1רעטכָאט יד רעדָא

 --.ןסיוו וצ ןָא טשינ טביוה יז ןופ ענייק ,ביל רימ זיא סוזעי יו --
 -- טגערפעג יקצערַאי ר"ד טָאה -- !ןסוזעי ןשימנירַא סָאװ וצ --

 דיי רעקיזיול ַא ןעוועג זיא סוזעי
 .ןרערט טימ ןסָאגַאב ךיילג ךיז טָאה םינּפ ס'ַאקסווָאכעשטיָאװ ינַאּפ רעד
 ...!ןייז לחומ טָאג ךייא לָאז 1 ריא טדער יװ ,רעניימ רעקיצרַאה --

 !טָאג ןייק ָאטשינ זיא'ס --

 זָאד זיא עשזיסָאװ --
 ... םירעוו --
 טָאג לָאז ןוא ...!תונמחר ךייא ףיוא בָאה'כ ,רעכעלקילגמוא יִא --

 וליפא דיילטימ טָאה רֶע . ..רעקידמערַאברעד ַא זיא רע ...ןבָאה תונמחר

 ...םיא ןרעטסעל סָאװ ענעי טימ
 םעד ןכָארטשעגסױא ןוא קֹעװַא זיא ַאקסװָאכעשטיָאװ יִנֲאּפ יד ןוא

 ינַאּפ יד טָאה סעומש ןקיזָאד םעד ךָאנ .לכיב ןופ יקצערַאי רָאטקָאד
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 יד ויב טייצ ַא טרעיודעג טָאה'ס ןוא ץרעקולש ַא ןעמוקַאב ַאקסווָאכעשטיָאװ
 .טרעהעגפיוא ןבָאה ןגָאמ ןיא ןעמזַאּפס

 ּב

 חמקנ ליװ ַאנעלעה ַאננַאּפ יר
 ַא םריא עטכישעג יד טלייצרעד טָאה ַאקסוװָאכעשטיָאװ ינַאּפ יד

 טלייצרעדרעביא סע טָאה שטיװעקרַאמ יִנַאַּפ יד .שטיװעקרַאמ ינַאּפ רעד ,אמוק
 סע טָאה טסניד ַא ם'לורק ינַאּפ רעד .לורק ינַאּפ ַא ,ןירעגעווש ַא דוסב
 דיומ-ךלימ יד .קרַאוולָאּפ ןיא טנידעג טָאה סָאװ דיומ-ךלימ ַא ןבעגעגרעביא

 לזיא םעד ןבעגעג טָאה ענעי תעב ַאנעלעה ַאננַאּפ רעד טגָאזעג סע טָאה
 רָאנ .עסַאלב ַא ןעוועג-יוו-ייס זיא ַאנעלעה ַאננַאּפ יד .רעקוצ טימ טיורב

 יװ םייװ ױזַא ןרָאװעג יז זיא ,עטכישעג רעד ןופ טרעהרעד טָאה יז ןעוו
 !ןָאטעג ףור א ןוא רעטומ רעד וצ קעװַא זיא יז .רעקוצ לדנייב סָאד

 ןיימ ןופ גָאט ןיא וליפא ןייז לחומ טשינ ריד סע לעװ ךיא ,רעטומ ---
 !טױט

 ןורתּפ ןייק ןופ טשינ טסייוו יז זַא ,טרעפטנערַאפ ךיז טָאה הצירּפ יד
 יז .ןרעה טלָאװעג טשינ טָאה ַאנעלעה ַאננַאּפ יד רעבָא ,םולח ןייק ןוא

 ַאקואויָאקָאּפ רעד ןסייהעג ןוא רעמיצ ןעיולב ןיא ךיז וצ ןפָאלעגפױרַא זיא

 -דלָאג יד ןָא ,ןײלַא ןייז טלָאװעג טָאה יז .םוירַאװקַא םעד ןגָארטסױרַא
 יד רעביא ןרָאטש יד טזָאלעגּפָארַא ,ריס יד טלגיררַאפ סָאה יז .ךעלשיפ

 ַאנעלעה ַאננַאּפ יד .קירוצ-זוא-ןיהַא ןענַאּפשמורַא ןעמונעג ןוא רעטסנעפ
 זיא גָאט רעטסקילױרג רעד .ןטסגנַא ךס ַא טבעלעגכרוד טַאהעג טָאה
 ךיז טָאה רעטָאפ רעד זַא הרושב יד ןגָאזנָא ןעמוקעג ריא זיא'מ ןעוו ןעוועג
 ,סיוא טזייװ ,זיא'ס רעבָא .דָאס ןיא םױבילּפע ןַא ףױא ןעגנַאהעגפױא
 ריד רעקיזָאד רעד .גנוקידײלַאב יװ םירוסי ןגָארטוצרעביא רעגנירג
 ,רעיעבעלּפ רעקיגױאיץרַאװש רעד ,טסירקיטנַא רעד ,רעטָאט רעד ,יקצערַאי
 טימ המשנ ריא ןסָאגעגּפָא ,םינּפ ןיא שטַאּפ ַא טגנַאלרעד טַאהעג ריא טָאה
 .םוטעמוא ןופרעד ןעמ טדער ,ןיוש טטייוװ ַאקוואויָאקָאּפ יד דלַאביװ .ץומש
 ,טקישעגרעטנוא טשינ עט'נכדש יד טָאה יז זַא טרעװש רעטומ יד ,תמא
 -וציןוא-דנַאשיוצ זיא ,ַאנעלעה ַאננַאּפ יד ,יז 1 ןביולג סָאד טעװ רעװ רעבָא
 טנגעג רעד ןיא קיטסול ךיז טכַאמ'מ ןוא ריא סיוא יאדווַא טעּפשימ .טָאּפש
 ,םורַא

 טשינ לָאמנייק לָאז'מ ןוא ןפולטנַא יז לָאז !ןָאט יז ןָאק סָאװ רעבָא
 ןיא ןעקנירטרעד ךיז יז לָאז !ןעמוקעגניהַא זיא ןייבעג ריא ואוו ןסיוו
 רעבָא זןיקצערַאי םעד ,ןַאטַאלרַאש םעד ןיא המקנ ןעמענ יז לָאז 1 וואטס
 .לעוד ַא ףיוא ןפורעגסױרַא םיא יז טלָאװ ,ליבסנַאמ ַא זיא יז ןעוװ 1 ױזַא יו
 ץרַאה סיַאנעלעה ַאננַאּפ רעד ןיא !רעמיצנעיורפ ַא ןָאט ןָאק סָאװ רעבָא
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 רעקיצנײא ריא ןעװעג זיא רָאנָאה ריא .טרעמָאיעג ןוא טליוהעג טָאה
 ,טמעשרַאפ זיא יז .ןרױלרַאפ ךיוא רָאנָאז םעד יז טָאה טציא .ץלָאטש
 ,טיוט רעד : געווסיוא ןייא ןבילבעג ריא זיא'ס .ןגיּפשַאב

 "עג טשינ רעמ טָאה יז .ןסע טרעהעגפיוא טָאה ַאנעלעה ַאננַאּפ יד
 רעסַאװ שירפ ןסיגוצנָא ןסעגרַאפ טָאה יז ,לזייא סָאד ןוא סעווַאּפ יד טזייּפש
 ַא יוו"ייס .עילָאקנַאמ ַא ןיא ןלַאפעגנײדַא זיא יז .ךעלשיפ-דלָאג יד רַאפ
 ,ַאננַאּפ עסַאלב ,עכיוה ַא :ןייב-ןוא-טיוה ןרָאװעג טציא יז זיא -- ערַאד
 עטריקַאלבּפָא ןוא ןגיוא עקירעיורט עיולב ,ןרעטש ןכיוה ַא ,םינּפ סייוו ַא טימ
 ײז ןענעז טציא ןוא דלָאג ןופ רילָאק םעד טַאהעג לָאמַא ןבָאה סָאװ ,רָאה
 עסייוו רוזירפ ריא ןיא טּפַאכעגנײרַא ןיוש ךיז ןבָאה'ס .יורטש וצ ךעלנע
 ןפיילש יד ףיוא ןוא קיטכיזכרוד יװ ןרָאװעג זיא טוה יד .ךיֹוא םידעפ
 םורדרַאפ ןופ ןוא ןסע טשינ ןופ .ךעלרעדָא עיולב יד טלצנעטעג ןבָאה

 ןגעלעגּפָא געט עצנַאג זיא יז ןוא תוחוכ יד ןעגנַאגעגסױא ריא ןענעז
 -עטניא רעד טּפעװעגסױא טַאהעג ריא ייב וליפא טָאה'ס .עּפָאס רעד ףיוא
 :עױעָאּפ רעכעלטעג סײקצַאװָאלס ןיא סער

 ןייא-טייג רעטכָאט עקיצנייא יד זַא ,רָאלק ןרָאװעג זיא הצירּפ רעד ןעו
 -קעוַא טלָאװעג יז טָאה יז .תוצע ןבוז ןעמונעג יז טָאה ,גָאט-וצ-גָאט ןופ
 טשינ טָאה אנעלעה רעבָא ,עינרעבוג רעװָאקרטעיּפ ןיא עמומ ַא וצ ןקיש
 םיריוטקָאד יד וצ ןילבול ןייק ןקיׂש טוואורּפעג יז טָאה יז .ןרָאפ טלָאװעג

 ַאנעלעה רעבָא ,רעסַאװ-לַארעגימ טקנירט'מ ואוו ,ואושטנעלַאנ ןייק רעדָא
 טכענ עצנַאג .ןפָאלש טרעהעגפיוא טָאה יז .טגָאזעגּפָא ךיז ךיוא ןופרעד טָאה
 עסייה סָאד .יקצערַאי ר"ד םעד ןלָאצוצּפָא ױזַא יװ טלבירגעג ךיז יז טָאה
 ,טכָאקעג ריא ןיא טָאה ,םיצירּפ יד ,סעדייז עריא ןופ ןוא ןטַאט ריא ןופ טולב
 ,רעטיר ַא ןופ לָאר רעד ןיא עיזַאטנַאפ רעד ןיא ןעזעג ךיז טָאה יז .ןטָאזעג

 ןוא טעקַאנ ןָאטעגסױא ןיקצערַאי םעד יז טָאה ןוימד ריא ןיא .ץנירּפ ַא
 ןופ לדייוו םוצ ןדנובעגוצ םיא יז טָאה ךָאנרעד .קרַאמ ןטימ ןיא ןסימשעג
 יד ךָאנ טשרע .קנַאבַאלש םוצ זיב ןּפעלש טזָאלעג םיא ןוא דרעפ-טסַאל ַא
 ןדנואוו יד ןוא רעקיטש עקידעבעל םיא ןופ ןטינשעג יז טָאה ,ןרוטרָאט עלַא
 יד ךיױא ןעגנַאהעגפױא ןיוש יז טָאה סגעוונייא רַאפ .גיסע טימ ןסָאגַאב
 ...ַאקסװָאכעשטיָאװ יד --- ןירעלקעמדעקשוּפ ןוא ןירעבירק יד ,עט'נכדש

 זיולב ןרעטַאמרַאפ ייז !סעיזַאטנַאפ יד ןופ םױרַא טמוק סָאװ רעבָא
 .טייקיטבעממוא ענעגייא יד רעמ יז ךָאנ טריּפשרעד'מ ןוא ןריהעג יד

 ג

 לַאב ַא ףיוא טייג אנעלעה ַאננַאּפ יד

 זיא יורפ ַא ןעוו וליפא 1 המשנ עשירעבייוו יד ןייטשרַאפ ןָאק רצֹוֹו
 ,ץל ַא רעדָא ,לטערש ַא רעדָא ,לווייט ַא ריא ןיא ךיז טלַאהַאב ,ךאלמ ַא
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 םעד ןכַאלוצמױא ,רױּפַאק ןָאט וצ עטוגיטשינ יד ןופ עבט יד זיאס
 .ןטייקילייה ןעיײּפשַאב וצ ,קינָאה ןיא לַאג ןָאטוצנײרַא ,ןליפעג ענייז ןוא שטנעמ
 ןיא ןטלַאהעג טָאה חלג ַא ןעװ זַא ,ןישערבעש ןיא ןפָארטעג טָאה יױװַא
 הנמלא רעד זיא ,יקסיָאװ ןַאּפ ַא ,סָאבעלַאב ןקידריוורע ַא ףיוא דּפסה ַא ןטימ

 טכַאלעג ןוא ענמורט רעד רַאפ ןענַאטשעג זיא יז .רעטכעלעג ַא ןלַאּפַאב
 -עג םעד ןופ עילימַאפ יד וליפא ןוא עטלמַאזרַאפ עלַא זַא ,שילַאהעג ױזַא
 טריסַאּפ טָאה שטשָאמַאז ןיא רעדיוו .טכַאלעגטימ ריֹא טימ ןבָאה םענעברָאטש

 לָאז רע רעשדלעפ םוצ קעװַא זיא יז זַא ,רעיורב-ריב ַא ןופ יורפ ַא טימ

 רעד טקעטשעגנײרַא טָאה רעשדלעפ רעד ןעװ .ןָאצ ַא ןעמענסױרַא ריא
 םיא ענעי טָאה ,ךיז טלקָאש ןָאצ רעד יצ ליומ ןיא רעגניפ ַא ןיטנעיצַאּפ

 ןפרָאװעג ךיז ןוא ןייוועג ַא ןיא ןעגנַאגרַאפ ךיז יז זיא ךָאנרעד .סיב ַא ןָאטעג

 ןָאט וצ ץלַא טָאה'ס .ךס א ןענעכערסיֹוא ןעמ ןָאק ןלַאפ ענױזַא .הּפכנ ןיא
 .רוטַאנ רעשרעבייוו רעד ןיא ןגרָאברַאפ זיא סָאװ טעטיורעװרעּפ רעד טימ

 ןופ קַאילָאּפ ַא ,טסָאּפ רעד ןופ קינלַאשטַאנ רעד .ױזַא ןעשעג זיאיס
 רעציזַאב-טוג ַא ןופ רעטכָאט יד ,בייו שילױּפ ַא טימ וצרעד ןוא ,טרובעג
 ,גָאט"ןריובעג סבייוו ןייז דובכל לַאב ַא טכַאמעג טָאה ,ווָאשעיבורה ןבענ
 טָאה רע ."סענינעימיא. שיליּפ ןיא טפור'מ סָאװ .גָאטעמָאנ רעדָא
 -טָאטש עשילױּפ ערעסעב יד ךוא ןוא ָאװטסלַאשטַאנ עצנַאג יד ןטעברַאפ
 ןעמוקַאב ךיוא ןבָאה רעטומ ריא ןוא ַאנעלעה ַאננַאּפ יד .םיצירּפ ןוא טייל
 ןַא ןענופעג לָאמעלַא ַאנעלעה ַאננַאּפ יד טָאה ךעלנייוועג .גנודַאלניײא ןַא

 יז ןוא רעבירַא ןענייז ןרָאי .רעלעב ןייק ףיוא ןייג וצ טשינ דיירסיוא
 ַאנעלעה ַאננַאּפ יד טָאה לָאמסָאד רעבָא .ןזיוועג טשינ ץיגרע ןיא ךיז טָאה
 ןפור טקישעג טָאה יז .טיירפרעד ךיז טָאה רעטומ יד .ןייֵג וצ ָאי ןסָאלשַאב
 ןבעגעג םיא ןֹוא ,טָאטש ןיא רעדיינשיןעמַאד ןטסנטָארעג םעד ,ן'בייל*ןרהא
 ןופ ןגעלעג ךָאנ זיא הרוחס יד .דײלקילַאב ַא ןַאנעלעה ןעיינוצפיוא דייז

 ןוא סָאמ ַא ןַאנעלעה ַאננַאּפ רעד ןעמונעג טָאה בייל-ןרהא .רעירפ ןרָאי
 ןוא ,קיד ןוא ץרוק ןענעז סַאננַאּפ בור'ס .רֹוגיפ עקנַאלש ריא טביולעג

 ךיז טציא זיב טָאה ַאנעלעה ַאננַאּפ יד .ּפָארַא ייז ןופ ןענייו רעדיילק יד

 ריא טימ ןעוועג לָאמעלַא זיא'ס .ליבסנַאמ ןייק ןופ ןרירנָא טזָאלעג טשינ
 ןייק טכַאמעג טשינ יז טָאה לָאמסָאד רעבָא .סָאמ ַא ןעמענ םייב ץכעוט ַא
 םיא ןוא בייל"ןרהא דיי םעד וצ ךעלטניירפ ןעוועג וליפא זיא יז .קיטש
 -עג םיא יז טָאה ,קעװַא זיא רע רעדייא .עילימַאפ ןייז ןגעוו טגערפעגסיוא
 טָאה בײל-ןרהא רעד .לרעטכעט ןטסגניא םעד רַאפ ןדליג ַא ןעקנָאש
 .רענעגושמ ַא רַאפ ןעמָאנ ַא טַאהעג טָאה ַאנעלעה יד םורָאװ ,טָאג טקנַאדעג

 ןעמוק וצ טקיליװַאב ןיוש טָאה ַאנעלעה ַאננַאּפ יד ןעװ ךעלנייוועג
 ןעמעו רעירפ טגערפעגסיוא ךיז יז טָאה ,טנוװָא ןַא רעדָא לַאב ַא ףיוא
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 םיצירּפ עלַא טימ תונובשח טריפעג טייהרעליטש טָאה יז ,ןטעברַאפ טָאה'מ
 טרעהעג טָאה רעטייווצ ַא ,ןלעפעג טשינ ריא זיא רענייא .טײל-טָאטש ןוא
 ,רעטָאפ ריא טכערמוא ןַא ןָאטעג טָאה רעטידד ַא ,דנַאטש ןקירעדינ ַא וצ
 טָאה'ס .ןורסח ַא ןענופעג םענייא ןדעי ףיוא יז טָאה ױזַא ןוא ,ןדייז רעדָא
 ןניירטשסױא טװמעג טָאה עטסָאבעלַאב יד זַא ,ןפָארטעג לָאמנייא טשינ
 רעדָא .ַאנעלעה ַאננַאּפ יד ךיז ייב ןבָאה ןענָאק וצ עטסיל רעד ןופ טסעג
 ןביילב ןָאק יז זַא ,שינערעהוצנָא ןַא ןַאנעלעה ןבעגעג טָאה יז ,טרעקרַאפ
 טָאה'מ ןוא זגורביקָאטש ןרָאװעג זיא ַאנעלעה ןוא ,םייהרעד ןיא ןציז
 ַאנעלעה טָאה לָאמסָאד .ןעמָאנ סרענעי ןענָאמרעד ריא טרָאטעג טשינ רעמ
 עקילָאמַא יד ןסעגרַאפ יװ טָאה יז .ןשינערָאװַאב םוש ןייק טַאהעג טשינ
 יד ריא ןיא טקעוורעד טַאהעג ,םינּפַא ,ךיז טָאה'ס ןוא טייקנגיוצעגקירוצ
 ןסַאּפ דיילק סָאד ריא לָאז'מ טגנַאלרַאפ טָאה יז .טייקלעטייא עשרעבייוו

 טָאה גָאט ןדעי .ןילבול ןיא ךעלכישילַאב טלעטשַאב טָאה יז ,לָאמ עכעלטע
 םוצ ןסַאּפ ןטסעבמַא לָאז סָאװ ,גנוריצ לקיטש רעדנַא ןַא ןטסָאמעגנָא יז
 ןעמונעג וליפא ןוא רעקידװעדיירַאב ,רערעטנומ ןרָאװעג זיא יז .טעלַאוט

 .ןלָאװקעגנָא טָאה רעטומ יד .רעגנעל ןפָאלש ןוא טיטעּפַא רעמ טימ ןסע

 -סיוא ךיז ןוא ןרעטיב ןוא ןרעיורט לָאז לדיימ ַא רועיש רעד זיא לפיוו
 ,טריא ןעמונרַאפ טָאג טָאה רשפא ,טסייװ רעװ !טלעװ רעד ןופ ןטלַאהַאב
 םוצ רעטכָאט ריא ןופ ץרַאה סָאד טרעקעגרעביא ןֹוא תוליפת ,סרעטומ רעד
 .ןעגנונעּפָאה ךס ַא לַאב ןקיזָאד םעד ףיוא טגיילעג טָאה הצירּפ יד ?ןטוג
 -ַאק עכעלטע לַאב םעד ףיוא ןעמוק טלָאזעג ןבָאה ,רעבייוו ןופ ןענַאמ ץוחַא

 ַא ןוא עשירעטילימ ַא ,סעילעּפַאק ייווצ ןליּפש טלָאזעג ןבָאה'ס .ןרעילַאװ
 ,עליוויצ

 רעקנילפ ַא רַאפ ןעמָאנ ַא טַאהעג יז טָאה ,גנוי ןעוועג זיא ַאנעלעה ןעוו
 ךיוא ןענעז'ס .טצנַאטעג טַאהעג טשינ גנַאל ןיוש טָאה יז רעבָא .ןירעצנעט
 רעטומ יד ןטעבעג טָאה ַאנעלעה ַאננַאּפ יד ,ץנעט עיינ ןעמוקעגפיוא טַאהעג
 .רערעלדץנַאט ןשיטָאטש םעד .סנַאיַאפ ןַאּפ םעד טוג ןיא ןפורסױרַא לָאז יז
 ,סעיצקעל םיא ייב ןעמונעג טָאה ַאנעלעה ןוא ןעמוקעג זיא סנַאיַאפ ןַאּפ רעד
 טעסּפָאה ַאנעלעה ַאננַאּפ יד יװ גנוניוטש טימ טקוקעגוצ טָאה טפַאשרעניד יד
 ףיוא טָאה'מ סָאװ ,סנַאיַאפ ןַאּפ ןטרַאװקעגסױא םעד טימ ןָאלַאס ןיא םורַא
 ,קורַאּפ ַא טגָארט רע זַא ןוא טכוזדניווש ןופ טדייל רע זַא ,טגָאזעג םיא
 סנָאיַאפ ןַאּפ רעד .ןכָארקעגסױא בלַאה ןוא יורג םיא ןענייז רָאה יד לייוו
 -םיוא טָאה ַאנעלעה ַאננַאּפ יד ךיג יו ןביולסיוא טנָאקעג טשינ ךיז טָאה

 ןוא גנורעטסײגַאב ןופ טסוהעצ ׁשזַא ךיז טָאה רע .ץנעט עיינ יד טּפַאכעג
 ןופ .עמגעלפ עטקיטולברַאפ לקיטש ַא לכיט םענעדייז ןיא ןגיּפשעגנײרַא
 טגנַאלרעד םיא טָאה הצירּפ יד .ןרערט ןענורעג ןענייז ןגיוא עצרַאװש יד
 !ןפורעג ןוא טקעלַאב ךיז טָאה רע .ךַאקעל לצינעפ ַא טימ קינשיװ לזעלג ַא
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 ריא טלָאז ןכיגניא ...ןעמַאד עטצעשעג-ךיוה ,טנוזעג רעיא וצ --
 ..!הנותח ס'ַאנעלעה ַאננַאּפ רעד ףיוא ןצנַאט

 ,ךוש ןטריקַאל ןופ לּפַאנק ַא טימ יירד ַא ןָאטעג קיצנוק טָאה רע ןוא
 ,םייוקמ ןרעוו לָאז הכרב יד הלוגפ ַא

 ןגעלעג זיא'ס .טכירעג ךיז טָאה'מ יװ רענעש סױרַא ןיא דיילק סָאד
 ןוא ץַאל ןקניל ןפיוא םולב יד .ןסָאגעגסױא יװ ַאנעלעה ַאננַאּפ רעד ףיוא
 דיילק םעד ןבעגעגוצ ןבָאה עילַאט רעד ףיוא סַאּפ רעטזנערפַאב-דלָאג רעד
 רעד .טעטש עסיורג יד ןיא וליפא ןטלעז זיא סָאװ ,קיש ַא ןוא ץנַאגעלע ןַא

 .רעמערַאװ ַא -- טגװָא רעד ןוא רעקינוז ַא ןעװעג זיא לַאב םעד ןופ גָאט
 ןענעז ,רעלעב עלַא ןעמוקעגידנַאטשוצ ןענייז'ס ואו ,בולק ןשיריציפָא םוצ
 ואוו ץַאלּפ רעטיירב רעד .ןענָאטעיַאפ ,סעקשטירב ,סעטערַאק ןרָאפעגנָא ךיז
 סעקישטשנעד .דרעפ ןוא ןגעוו טימ לופ ןרָאװעג זיא ,רענלעז ןריטשומ סע
 עטיירב ןיא ןעמַאד .סענַאמרופ עכעלנייועג טימ טשימעגסיוא ךיז ןבָאה
 ןעמרָאפ ײלרעלַא ןופ סרעכעפ טימ ,ןדנַאב ןֹוא ןדלַאפ ךס ַא טימ רעדיילק

 ןיא טײלסנַאמ ןעגנַאגעגכָאנ ןענעז'ס ןוא ןגיטשעגסיוא ןענעז ,ןברַאפ ןוא
 טָאה'ס .טסורב רעד ףיוא ןלַאדעמ טימ ,רעדיילק עליוויצ ןיא רעדָא ,ןרידנומ

 -רעד ןבָאה ענייז סעסנָאװ יד סָאװ ץירּפ רעשילּפ רעטלַא ןַא ןעזעגנָא ךיז

 יװ ,קיכעלייק ןוא ןיילק בייוו ַא טריפעג טָאה רע .ןעלסקַא יד זיב טכיירג
 ןרעביא ןטלַאהעג יז טָאה ,טנגערעג טשינ טָאה'ס ליואוו-יװ ןוא ,עצינָאד ַא
 טימ ןעלטיה ןעגנָאהעג ןבָאה רָאדירָאק ןיא .ןזנַארפ טימ לָאסַארַאּפ ַא טוה

 ןבָאה ךעלדיימ ןוא טיילעגנוי עשיטָאטש ךס ַא .ןדרעווש ךיוא ןוא ,ךעלדניירק
 ןוא טסעג עטצוּפעגסיא יד ףיוא ןקוק וצ בולק םורַא ןעמונעגפיונוצ ךיז
 טייקעג :עקירעײז סָאד ןָאטעג ןבָאה דרעפ יד .קיװמיץנַאט יד ןרעה וצ
 ךיז דרעפ ַא טָאה לָאמ וצ לָאמ ןופ ,ןעלדייוו יד טימ טלקָאשעג ןוא רעבָאה
 עלַאמ :טקוקעגמוא טשינ ךיז ןבָאה דרעפ ערעדנַא יד רעבָא ,טעשזריהעצ
 םוש ןייק טשינ סָאד טָאה דרעפ רַאפ וליפא !טעשזריה דרעפ ַא סָאװ
 ... טײטַאב

 ןרָאפעגנָא זיא רעטומ ריא ןוא ַאנעלעה ַאננַאּפ רעד טימ שטָאק יד
 טָאה טערגנַאטס רעד ןעוו .טליּפשעג ןיוש טָאה קיחמ יד ןעו ,ךעלטעּפש
 ןרָאװעג זיא ,ןסעזעגסיוא זיא ַאנעלעה ַאננַאּפ יד ןוא לריט סָאד טנפעעג

 -נואווַאב ןופ ןגירשעגסיוא ןבָאה ןעלדיימ יד .רעדורעג ַא למעזעג ןשיװצ
 ןעזעגסיוא טָאה ַאנעלעה ַאננַאּפ יד .טפייפעגרעטנוא ןבָאה ןעגנוי יד .גנורעד
 .דליב ַא ףיוא לעמעג ַא יו

: 

 טנַאה רעד ןיא שוק ַא

 יז ןבָאה'ס ןוא ןיירַא ןענעז רעטומ ריא ןוא ַאנעלעה ַאננַאּפ יד
 ךיוא ןענעז טסעג ערעדנַא .בייוו ןייז ןוא קינלַאשטַאנ-טסָאּפ רעד ןעמונעגפיוא
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 טשוקעג ןבָאה טײלסנַאמ .רעטכָאט יד ןוא רעטומ יד ןסירגַאב ןעמוקעגוצ
 ַאננַאּפ יד .ןטנעמילּפמָאק טגָאזעג ןבָאה ןעיורפ .טנעה יד ןיא ןעמַאד יד
 .סָאװ טסואוועג טשינ ןֹוא טדערעג טָאה יז .רוכיש יװ ןעװעג זיא ַאנעלעה
 ןצימע ןבָאה ןגױא יד .סָאװרַאפ ןעמונַאב טשינ ןוא טלכיימשעג טָאה יז
 .טכוז יז ןעמעוו ןובשח ןייק ןבעגעגּפָא טשינ ךיז טָאה יז רֹעבָא ,טכוזעג

 ןענַאטשעג ויא רע .יקצערַאי רָאטקָאד םעד ןעורעד יז טָאה לָאמַאטימ
 -כעט ןוא רעבייװ יד ,ענייש ,עגנוי ,ןעיורפ לטניב ַא טימ טלגנירעגמורַא
 לָאז זיא ןעוועג רשפא זיא רע .ָאװטסלַאשטַאנ ןוא עטכַאילש רעד ןופ רעט
 טייצ יד .לָאדעמ ןייק ןגָארטעג טשינ טָאה סָאװ ליבטנַאמ רעקיצנייא רעד

 רעשידיי ,רענייגיצ יװ ןעמענ ענױזַא טימ ןטורעג ןיקצערַאי טָאה'מ ןעוו
 ;ןעיורפ עשיטָאטש יד .רעבירָאפ טַאהעג גנַאל ןיוש זיא ,לווייט ןוא קילוריצ
 טגָאזעגכָאנ טָאה'מ .טביולעג םיא ןבָאה ,עמענרָאפ ןוא עגנוי יד סרעדנוזַאב
 -עטנעק עשיניצידעמ ענייז טמירעג טָאה'מ .ךעלטרעווכיילג עטנַאקיּפ ענייז
 טבעל רָאנ ,הנותח טשינ טָאה רע סָאװ ןבעגרַאפ וליפַא םיא טָאה'מ .ןשינ
 ייב תמחמ .ןעיורפ יד טימ טסיירד ןעוװעג זיא רע .טסניד רעמוטש ַא טימ

 ןָאטעגסױא ךיז ןבָאה ערעדנַא ןוא ,רעדניק ןעמונעגּפָא רע טָאה לייט ַא
 .תודוס סנעמעלַא טסואוועג טָאה רע ;טעניבַאק ןיא םיא ייב

 יװ ןרָאװעג ליױו ַא יז זיא ,טקילברעד םיא טָאה ַאנעלעה ןעװ
 ךיז יז טָאה רעדָא .םיא ןָא ןסעגרַאפ טַאהעג יװ סעּפע טָאה יז .טפילברַאפ

 קַארפ םעד ןיא טנַאגעלע ןעזעגסיוא טציא טָאה רע 1 קידנסעגרַאפ טכַאמעג
 טפַאשגולק טימ לופ ןעװעג ןענעז ןגיוא עצרַאװש יד .ךישיקַאל יד ןיא ןוא
 ןקעטשניײרַא טוואורּפעג שיטעקָאק םיא טָאה יורפ עגנוי ַא .רעטכעלעג ןוא
 ןעיורפ יד ,לכעל ןייק ןעוועג טשינ טרָאד זיא'ס רעבָא ,ץַאל ןיא למילב ַא

 טַאהעג ,םינּפַא ,טָאה יקצערַאי ר"ד .טנעה יד טימ טשטַאּפעג ,טכַאלעג ןבָאה
 םוש ןייק סָאװ ,ןשינעגָאזנײרַא עפרַאש ענייז ןופ סנייא ,על'המכח ַא טגָאזעג
 -עג ַא ןיא ןעגנערבוצסױרַא טגעוורעד טשינ ךיז טלָאװ ליבסנַאמ רעדנַא
 טָאה -- זטנייפ ױזַא ךָאנ םיא ךיא בָאה .טכעלשעג םענייש ןופ טפַאשלעז
 טסואוועג יז טָאה ,טגערפעג ךיז טָאה יז יװ ױזַא ןוא ,טגערפעג ךיז ַאנעלעה
 -עגסיוא רעגייטש ןקיד'תודוס ַא ףיוא זיא םיא וצ האנש יד :רעפטנע םעד
 יח קרַאטש ױזַא זיא סָאװ ,ריגיינ ַא ןעמונרַאפ טָאה טרָא ריא ןוא ןענור
 ךָאנ ןעמונַאב טָאה ַאנעלעה .רעקרַאטש ךָאנ רעדָא ,סָאה רעקידרעירפ רעד
 עצנַאג יד רָאנ ,יקצערַאי ריד ןָא ןסעגרַאפ טַאהעג טשינ טָאה יז זַא :סעּפע
 ,םולח ןיא יװ ,חומ ןיא ףיט רָאנ ,רָאלק טשינ ,םיא ןגעװ טכַארטעג טייצ
 ןוא ךרַאמ ןופ ןבעוועג עלַא טימ טרעלק'מ ןעװ טייקנסעזַאב טרָאס ַא ןיא
 ןענעקַאב ץימע ךימ טעװ .גנונעכער ןייק ּפָא טשינ ןופרעד ךיז טיג ןעמ
 ...ןדער םיא טימ זומ ךיא .ָא -- .טכַארטעג ַאנעלעה טָאה -- 1םיא טימ
 ןעיורפ יד ףיוא האנק ַא ןעמונעגנַא יז טָאה'ס ...ןצנַאט םיא טימ רשפא
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 ךיילג .שימייה ןוא יירפ ױזַא םיא וצ ןעלּפַאלּפ ןוא םורַא םיא ןעלגניר סָאװ

 סיַאנעלעה ןיא ּפָא ךיז טוטיס סָאװ ןפָארטעג טלָאװ קינלַאשטַאנ-טסָאּפ רעד
 : ןָאטעג גערפ ַא רע טָאה ,טימעג

 -עס ןייא זיקצערַאי ר"ד טימ טנַאקַאצ ַאננַאּפ עקידענג יד זיא --
 !עלעדנוק

 ףענַאטשעג זיא יקצערַאי ואו לדער םעד וצ ןפָאלעגוצ זיא רע ןוא
 שירעדורב-טוג ןוא לברַא םייב םיא ןעמונעגנָא ,טמיורעגניירא םיא סעּפע

 דַארּפ ,םינּפַא ,ןבַאה ןעיורפ ערעדנַא יד .ַאנעלעה ַאננַאּפ רעד וצ טריפעגוצ
 -ַאק םעד וצ יז טמענ'מ סָאװ .סַאּפש-ןיא-בלַאה ,טסנרע-בלַאה ,טריטסעט
 קידנסיװ טשינ ןיילַא ,ןעגנַאגעגכָאנ וליפא םיא ןענעז ערעדנַא .רעילַאװ
 ןעמופרַאּפ יד ,ןעמולב יד ,קיזומ יד ,טנװַא רעקידרעמוז רעד .ןעוט יז סָאװ
 ןעמעלַא טָאה ,טכוזרַאפ טַאהעג ןיוש ןבָאה ןעמַאד יד סָאװ רעקיל רעד ןוא

 ַאננַאּפ רעד רַאפ ןָאטעג גיונרַאפ ַא ךיז טָאה יקצערַאי ר"ד .ט'רוכישירַאפ

 טייצ ןיוש ָאי :טגָאזעג יװ ןבָאה ענייז ןגיוא עצרַאװש יד ןוא ַאנעלעה
 -עגסיוא טָאה רע ןוא ...ףיורעד טרַאװעג בָאה'כ .ןענעקַאב ךיז ןלָאז רימ
 -- טנַאה יד ריא וצ טקערטש

 ,עכעלרעלקרעדמוא סָאד ,עשילרעטסיוא סָאד טריסַאּפ טָאה ָאד ןוא
 טביילב לכש רעכעלשטנעמ רעד סָאװ ,ןעלבַארעדנָאּפמיא ענעי ןופ ענייא
 -עגנָא טָאה ַאנעלעה ַאננַאּפ יד .טנַאװ רעדנילב ַא רַאפ יװ יז רַאפ ןייטש
 זיא'ס .שוק ַא ןָאטעג ןוא םינּפ סָאד ןגיובעגוצ ,סנַאה ס'יקצערַאי ר"ד ןעמונ

 ,ןָאטעגּפָא סע טָאה יז יװ םעדכָאנ טשרע זַא ,ךיג-הנושמ ױזַא ןעשעג ץלַא
 יװ סנױזַא סעּפע ןבעגעג טָאה יז .ןפָאלרַאפ זיא'ס סָאװ טפַאכעג ךיז יז טָאה
 ןעמַאד יד .יירשעג ןטקַאהעגּפָא ןַא טזָאלעגסױרַא טָאה רעטומ יד .ךַאל ַא
 ןפָא ןַא טימ ןענַאטשעג זיא קינלַאשטַאנ רעד .טפעלּפעג ןבילבעג ןענעז
 ןשטַאּפ ןוא ךױה ןכַאל ןעמונעג ןבָאה ןריציפָא עגנוי יוצ זיולב .ליומ
 ןרָאװעג זיא ןיילַא יקצערַאי ר"ד .ןזיוה עטסַאּפעג יד רעביא טנעה יד טימ

 + ןפורעגנָא ךיז ןוא ךיז וצ ןעמוקעג ךיילג זיא רע רעבָא .סַאלב
 ...ן'דמחמ וצ גרַאב רעד טמוק ,גרַאב םוצ טשינ טמוק דמחמ זַא --

 ,..טנַאה ןיימ עמַאד יד טשוק ,עמַאד רעד טנַאה יד טשינ שוק ךיא דלַאביוװ
 יירד טשוקעג ןוא ליֹומ םוצ טנַאה סיַאנעלעה ןעמונעגוצ טָאה רע ןֹוא

 .קגעלעג-טנַאה ןרעביא לָאמ ןייא ןוא עקשטנעה רעד ןיא לָאמ ייווצ ;לָאמ

 עדנוקעס ןייא ןיא .ןרעדליּפ ,ןכַאל ןבױהעגנָא ןעמַאד יד ןבָאה טציא טשרע
 יד טביולגעג טשינ טָאה'מ .לַאז-לַאב ןרעביא ןגָארטעצ סעיינ יד ךיז טָאה
 .טײקידרעּפָאה ַא ןוא טּפַאכעגנָא ןעמעלַא טָאה ריגיינ ַא .ןרעיוא ענעגייא

 וליּפַא .ןכַאל ֹוצ ןוא ןדעד וצ סָאװ ןופ גנַאל-םישדח ןבָאה טעװ טָאטש יד
 טָאה ןטיורדניא ןדיומ-טסניד יד ןֹוא סענַאמרופ יד ,סעקישטשנעד יד ןשיווצ
 טקוקעגנָא ךיז ןבָאה ןגיוא .ףױלרַאפ םעד ןופ טסואוורעד דלַאב ךיז ןעמ
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 ןָאטעגנָא ץימע ריא טָאה טבילרַאפ יז זיא !עגושמ יז זיא .עטפילברַאפ

 ,לַאדנַאקס םעד ןופ טבעלעגפיוא יװ ןרָאװעג ןענעז ןטנַאקיזװמ יד זףושיכ ַא
 -עג ןבָאה ןעלדיפ יד .טעּפמיא טימ טליּפשעצ ךיז ןבָאה סעילעּפַאק עדייב

 יד ,ןגירשעג ןבָאה סָאלעשט יד ,טמורבעג ןבָאה ןסַאב יד ,טעשטיווק

 ןבָאה סָאװ ענעי ייב .טצעזעג ןבָאה ןקיױּפ יד ,טלַאשעג ןבָאה סרעטײּפמָארט
 טשױרַאב ןעמעלַא טָאה תורכיש ַא .גנירג ןרָאװעג סיפ יד ןענעז ,טצנַאטעג
 טרַאגעג ןבָאה סָאװ ךעלרַאּפ .הלּפמ סמענעי ןופ טמוק סָאװ דיירפ יד ןוא

 -ירָאק יד ןיא טצנַאטעגסױרַא טציא ןבָאה ,טמעשעג ךיז רָאנ ,ןשוק וצ ךיז

 ַאנעלעה ַאננַאּפ יד בוא םורָאװ .ןעמונעגמורַא ךיז ןוא ףיוה ןיא ןוא ןרָאד
 זיא טסלָאמעד -- ,ןגױא יד ןיא ןעמעלַא רַאפ ןיקצערַאי ר"ד ןשוק ןָאק
 ...רקפה ץלַא

 ַאנעלעה ןוא הצירּפ יד יװ טונימ ןעצ ןייק טרעיודעג טשינ טָאה'ס
 טָאה הצירּפ יד .ןסיורדניא סױרַא ןענעז ייז .לַאב םעד טזָאלרַאפ ןבָאה

 רעקניל רעד טימ ןוא ּפעלש םעד ןביוהעגרעטנוא טנַאה רעטכער רעד טימ
 -עג יװ ךיז רָאנ ,ןעגנַאגעג טשינ זיא ַאנעלעה .ךיז ךָאנ ןַאנעלעה ןגיוצעג
 ,שינעכַאל ַא ןרָאװעג זיא למעזעג םעד ןוא ןטערגנַאטס יד ןשיװצ .טּפעלש
 טָאה טערגנַאטס ם'הצירּפ רעד .יירעלמרומ טקיטשרַאפ ַא ,שינעלטייט ַא
 ,שטָאק רעד ןיא ןציזנייא ןַאנעלעה ןוא הצירּפ רעד ןפלָאהעג ךיגרעד ןיא
 טָאה טערגנַאטס רעד .טמיילעג יװ ןרָאװעג סיפ יד ןענעז הצירפ רעד ייב
 ןיא ןלַאפעגנײרַא יװ זיא ַאנעלעה .ןטפיה יד ייב ןביוהרעטנוא טחמעג יז
 ןוא שטייב םעד טימ ץימש ַא ןָאטעג טָאה טערגנַאטס רעד .עטערַאק רעד
 .שינעפייפ ַא ,קיזומנעצַאק ַא -- ,ןעמעלַא ןופ ןסירעגסױרַא ךיז טָאה ַארוה ַא
 ןשיװצ םורַא ןעיימש רָאנ ,טנװָא ןיא ןפָאלש טשינ ןעײג סָאװ רעדניק
 -בָאג ,תולוק ענעמונַאב טימ ןגירשעג ,ןפָאלעגכָאנ ןענעז ,ענעסקַאוװרעד יד
 -עג טַאהעג טָאה לַאב ןפיוא ץימע .טסימ"דרעפ ןוא ךעלדנייטש ןפרָאװעג
 וןַאנעלעה וצ ןָאטעג גָאז ַא טָאה הצירּפ יד יו טרעה

 בורג א ןבָארגסױא ריד ןדייס ז טציא ןָאט וטסעװ סָאװ ,עכעלקילגמוא --
 ...! ןגײלנײרַא ךיז ןוא

 ךיז ןעיורפ יד ןבָאה ,קעװַא ןענעז ַאנעלעה ןוא הצירּפ יד יװ םעדכָאנ
 עלַא .רעירפ יװ ןערב רעמ טימ ךָאנ ,ןיקצערַאי ר"ד ףיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא

 טכַאמעג ןבָאה עלַא ,טלביימשעג םיא וצ ןבָאה עלַא ,םיא וצ טדערעג ןבָאה
 ַא ןַאנעלעה זיא ענייא עדעי זַא ,ןעניימ טנָאקעג טָאה'מ .ךעלד'נח םיא וצ
 -עג טָאה עדעי .קילג סנעמעלַא זיא ךַאמשדןוא-דנַאש ריא ןוא אנוש-םד
 -ַאב ַא ,גנורעלקפיוא ןַא ,טרָאװ ַא ןיקצערַאי ר"ד ןופ ןגירקסױרַא טװאורּפ
 רעבָא .ןלייצרעדוצכָאנ סָאװ ןייז לָאז'ס יבַא -- ,ץיוו ַא ןייז לָאז ,גנוקרעמ
 ,םיא וצ טדערעג טָאה'מ .טרעביושעצ ,ךיילב ןעזעגסיוא טָאה יקצערַאי ר"ד
 -עגכרוד ךיז גנוקידלושטנַא ןָא טָאה רע .טרעפטנעעג טשינ טָאה רע רָאג
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 רע זיא סױרַא .געוו םעד טלעטשרַאפ םיא ןבָאה סָאװ ענעי ךרוד טּפוטש
 יקצערַאי ר"ד .ריט-רעטניה ַא ךרוד רָאנ ,גנַאגניײא-דַארַאּפ םעד ךרוד טשינ
 טייוו טשינ טניואוועג טָאה רע לייוו ,סופוצ לַאב םוצ ןעמוקעג טַאהעג זיא
 םיא טָאה סָאװ ץימע .םייהַא קעװַא זיא רע ןוא ,בולק ןשירעטילימ ןופ
 ,ןעגנַאגעג טשינ זיא רָאטקָאד רעד זַא ,ןבעגעגרעביא טָאה ,טנגעגַאב דָארג
 .ןפָאלעג רַאנ

 ןָאטעג גָאז ַא יקצערַאי ר"ד טָאה ,טעניבַאק ןיא ךיז ייב ןיילַא ןבילבעג
 :לוק ןפיוא

 1 ןיזמוא ַארַאפ סָאד זיא סָאװ --
 ףיוא ןסעזעג זיא רע רָאנ ,ּפמָאליטּפַאנ םעד ןדנוצעגנָא טשינ טָאה רע

 דָאד רעד ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע טניז .רעטצניפ רעד ןיא עּפַאנַאק רעד
 רעד רעבָא .ןפמואירט ךס ַא טכַאמעגכרוד טַאהעג רֶע טָאה ,טָאטש רעקיז
 טבילרַאפ זיא יז זַא ,רָאלק זיא'ס .ןלעפעג טשינ םיא זיא גיז רעקיטנייה
 ַאנעלעה יד ? עביל עקיזָאד יד םיא גױט סָאװ רעבָא .תעגושמ זיב םיא ןיא
 יקצערַאי ר"ד ,רע .דיומ עטלַא ןַא רָאנ ,עטַאהעג-הנותח ןייק טשינ זיא
 ,רעטָאפ ַא ןרעוו ,בייוװ ַא ךיז ףיוא ןעגנעהוצנָא העדב טַאהעג טשינ טָאה
 טַאהעג טָאה רֶע .םילבה-לבה ןצנַאג םעד ןכַאמטימ ,רעטכעט ,ןיז ןעיצפיוא
 רע ואוו ,עּפַאנַאק רעקיזָאד רעד ףיוא .סערעפַא-עביל גונעג ,טלעג גונעג

 ץימע ןעוו סָאװ ,סערוטנַאװַא טבעלעגרעביא רע טָאה ,ןסעזעג טציא זיא

 ןשיגָאלַאטַאּפ ַא רַאפ ןטלַאהעג םענעי רע טלָאװ ,םיא סע טלייצרעד שרעדנַא
 סָאד זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג טַאהעג גנַאל ןיוש זיא רע .רעמירַאב

 ןענָאק'ס ואוו ,ץכעזיומעג ַא ןגיל רעכילדנעש ןייא זיא ןבעל-ןעילימַאפ

 זיא ,החיצר יד ליבסנַאמ םייב זיא'ס יו סיורג ױזַא .םינָארַאנ זיולב ןקעטש
 טשינ םיא טלָאװ ַאנעלעה יוװ ַאזַא ,רָאװצ .ײרערַאנּפָא יד יורפ רעד ייב
 סָאװ ןירעד טגיל טכַאמ עצנַאג ןייז ז יז רע ךיורב סָאװ וצ רעבָא .ןטַאררַאפ
 ךיז ןרעטייורעד ,הנותח טָאה ליבסנַאמ ַא רָאנ יװ ,קידייליירפ זיא רע
 ייּפע ןצנַאג םעד ןרירָאנגיא לע'כ ,ונ .ערוצמ ַא ןופ יװ תובקנ יד םיא ןופ
 גנַאל ױזַא ןלעװ יז -- .טדערעג ךיז וצ יקצערַאי ריד טָאה -- !דָאז
 יד ָאטשינ .ןסעגרַאפ ןלעװ יז זיב ,רעגניצ יד טימ ןשערד ןוא ןעלּפַאלּפ
 ...ןקַאבעגטלַא טשינ טרעוו סָאװ עיצַאסנעס

 ,טעב ןיא טגיילעג ךיז ןוא רעמיצ-ףָאלש ןיא קעווַא זיא יקצערַאי ריד
 סנטייוורעד ןופ טרעהעג טָאה רע .ןֿפָאלשניײא טנָאקעג טשינ טָאה רע רעבָא
 ךיז ןבָאה'ס .ןשרַאמ יד ,סעקרוזַאמ יד ,סַאקלָאּפ יד :לַאב ןפיוא קיזומ יד
 רעטסנעפ יד ןיהואוו ,ןטרָאג ןופ .ןרעטכעלעג ןוא תולוק רעהַא ןגָארטרעד
 תוחיר טכױהעגנָא ,ךעלטניוו עכעלבעל ןזָאלבעגנײרַא ןבָאה ,סױרַא ןענעז
 -ַאװקעג ןבָאה שערפ ,טלצירגעג ןבָאה ןלירג .ןעמולב ,רעטעלב ,ןזָארג ןופ
 ןפורעג ,טכַאנ רעד ןיא טעמדיוועג ךיז ןבָאה ןשינעפעשַאב ןסַאילימ .טעק
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 ַא ייב .טעקוַאימעג ןבָאה ץעק .טליבעג ןבָאה טניה .שיגעפור ןייז סעדעי
 טשינ טָאה טנוװָא ןיא ירפ .גיוו ןיא דניק ַא טקעוועגרעביא ךיז טָאה ןכש
 ןעגגַאהעג ,ןעמואושעגסױרַא הנבל יד זיא טציא רָאנ ,הנבל יד טניישעג
 .ןרילָאק ײלרעלַא ןופ ןרעטש טלצנילבעג ןבָאה םורַא .סג ַא יװ למיה ןיא

 -- !סיווג ױזַא עביל יד זיא סָאװ 1 ןעזרעד סניֹוזַא רימ ןיא יז טָאה סָאװ
 -רַאפ וצ ךיז ןליװ רעד זיא'ס ,ונ -- .טגערפעג ךיז יקצערַאי ר"ד טָאה
 .רעױהנעּפָאש ןופ דימלת ַא רַאפ ןטלָאהעג ךיז טָאה יקצערַאי ר"ד !ןרעמ

 ןקיזָאד םעד ייב יװ תמא ליפױזַא ןענופעג טשינ םענייק ייב טָאה רע
 יב ןענַאטשעג ןענעז ענייז קרעװ עטלמַאזעג יד .ףָאזָאליפ ןשיטסימיסעּפ
 רעד זיא'ס .ָאי .רלָאג טימ טשיילעג ,רעדעל ןיא ןדנובעג ,קנַארש ןיא םיא
 -שטנעמ עקיבייא יד ,ןדייל יד ןצעזוצרָאפ ,ןרעּפכורפ וצ ךיז ןליװ רעדנילב
 דלַאביװ זןעװ וצ זסָאװ וצ זסָאד ףרַאד רעװ רעבָא .שינעגנערדַאב עכעל
 ...ןבעגכָאנ טשינ םיא ןעמ ףרַאד ,ןליװ רעדנילב ַא זיא'ס זַא טסייוו ןעמ
 ןטכײלַאב לָאז רע ,טקעלעטניא עלעּפַאק ַא סנעיּפַאטיָאמָאה רעד טָאה ףיורעד
 ...ןצלטרָאפ עריא ןריקסַאמעד ןֹוא עיכיטס יד

 .ןפָאלש טשינ טנייה ןיוש טעװ רע זַא טריּפשרעד טָאה יקצערַאי ריד
 לָאמַא טגעלפ רע סָאװ ,םָארב ןייק ּוױה ןיא טַאהעג טשינ וליפא טָאה רע
 ךיז ןוא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה רע .טכַאנ רעטלגָאװרַאפ ַא ןיא ןעמעננייא
 לטימ ַא ךיוא זיא'ס .ןריצַאּפש וצ ןעמוקָאב קשח טָאה רע ,ןָאטעגנָא קירוצ

 ,ןּפָאלשוצנייא רעטעּפש

 ֹה

 בומש-ןידיתימ רעד ןיא רעטטנעפ ַא
 רָאלק ןעוועג טשינ ןיילַא םיא זיא'ס ןוא ןעגנַאגעג זיא יקצערַאי ר"ד

 -עגמוא ןבילבעג זיא רע זדיישרעטנוא רעד ןעד זיא סָאװ .טייג רע ואוו
 ױזַא ןעועג טשינ גנַאל ןייש םיא ןענעז םיפ יד .ךַאװ ןוא שירפ ךעלנייוו
 םיא טָאה ןוחצנ רעקיטנייה רעד ליואווייוו זַא ,ןעמונַאב טָאה רע .גנירג
 יד טַאהעג ןגעווטסעדנופ רע טָאה ,טייהנעגעלרַאפ ַא ןיא טכַארבעגנײרַא
 רעד .תונוחצנ ערעדנַא עלַא סָאװ םעטסיס-ןוורענ ןפיוא גנוקריוו ענעגייא
 רעד ןופ עיצַאטיװַארג יד יװ רעגייטש ַא ,טכייל ןרָאװעג םיא זיא רעּפרעק
 םיא טָאה ַאנעלעה סָאװ שוק םעד בילוצ טרענימרַאפ ןרָאװעג טלָאװ דרע
 ןרָאװעג םיא ןענעז םישוח יד .רעפיט טמעטָאעג טָאה רע .טסערּפעגּפָא
 ךיא טלָאװ ,ןלַאפעגנײא םיא זיא ,דגַאי ףיוא טציא ײג'כ ןעװ .ףרַאש
 ייב טּפַאכעגנָא םיא טלָאװ'כ .טנעה עזיולב יד טימ שריה ַא ןעגנַאט טנעקעג
 טלָאװרַאפ םיא ךיז טָאה'ס ...קינעג סָאד ןכָארבעצ םיא ןוא רענרעה יד
 -עג טָאה רע .רעװלָאװער םעד ךיז טימ טַאהעג טשינ טָאה רע רעבָא ,ןסיש
 רע .דיי ַא ןקערשוצרעביא ןוא ןדָאל ַא ןיא ץיגרע ןּפַאלקוצנָא טסול טָאה
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 ןייק טשינ זיא רָאטקָאד ַא .רעצכעלעוורַאפ יד טמיוצעג ןגעווטסעדנופ טָאה
 .ןעיירעפיטש עלַא ןבעגכָאנ ךיז ןָאק סָאװ ,גנוי"ןסַאג

 רע .רעטסנרע ןרָאװעג רעצרעטכַארט סיקצערַאי ןענעז לייוװ ַא ךַאנ
 -עג טָאה רע ןעװ ,קירוצ ןרָאי טימ ,גָאטימָאנ םענעי טנָאמרעד ךיז טָאה
 לטיווק ןדעי ףיוא ,ךעלטיווק ףוא ריּפַאּפ ןגיוב ַא ןטינשעצ ,לרוג ןפרָאװ

 ןגױצעגסױרַא ךָאנרעד ןוא ,ןלױּפ-ןיורק ןיא טָאטש-טַאיװָאּפ ַא ןבירשעגנָא
 טלָאװ ,רעגייטש ַא ,סָאװ .טציא טניואוו רע ואוו טָאטש רעד ןופ לטיווק סָאד
 ןבעל ץנַאג ןייז !לטיװק רעדנַא ןַא ןגױצעגסױרַא טלָאװ רע ןעוװ ןעוועג

 זיא םיא טימ ןעשעג זיא'ס סָאװ ץלַא זַא ,סע טסייה .שרעדנַא קעװַא טלָאװ
 ןענעז ,טרינימרעטעד זיא ץלַא ביוא 1 לַאפוצ ַא זיא סָאװ רעכָא זלַאפוצ ַא
 יװ רעמ טשינ זיא טעטילַאזיוק יד ,רעדיװ ,ביוא ןוא .ָאטשינ ןלַאפוצ ןייק
 דלַאב זיא קנַאדעג רעד .ןלַאפוצ ןייק ָאטשינ סיוועג ךָאד זיא ,עיצקיפ ַא
 טנַאק סָאװ סָאד וַא ,טכערעג זיא רעױהנעּפָאש זַא ןעמונעגנָא .רעטייוו קעװַא
 זַא ,ןעגנורדעג זיא ןענַאװנופ רעבָא .ןליו זיא ,"ךיז ןַא גניד סָאדפ טפור
 ןעגנערבסױרַא טנָאקעג טָאה ןליוו-טלעוו רעד בוא !דנילב זיא ןליוו רעד
 ףליוו-טלעו רעד ,ןילַא רע לָאז סָאװרַאפ -- ,טקעלעטניא ס'רעיוהנעּפָאש
 רעד, ןיא ןקוקנײרַא ןזומ לע'כ ,ונ !ץנעגילעטניא טימ ןעקנָאשַאב ןייז טשינ
 ןַא םעּפע .ןסָאלשַאב יקצערַאי ר"ד טָאה ,"גנולעטשרָאפ ןוא ןליוו סלַא טלעוו

 סָאד טוָאלרָאװרַאפ ןצנַאגניא סנטצעל בָאה'כ .ןייז טרָאד זומ רעפטנע
 .ןענעייל

 ,לסעג"לוש ןיא ךיז טניפעג רע זַא טּפַאכעג ךיז טָאה יקצערַאי ר"ד
 ַא ףױא .ןדָאל רעד ןפָא ןעוועג זיא בוטש ןיד'תיב ןיא .זױה ס'בר םייב
 ןענעז'ס .טכיל ַא טנערבעג רעטכייל םענעשעמ ַא ןיא טָאה ,ןוויוא םייב ,שיט
 רעד ןסעזעג זיא שיט םייב ,ןטּפירקסונַאמ ,םירפס טפיוהעגנָא ןגעלעג ָאד
 ,ןרעטש ןכיוה ןרעביא לּפַאק ַא טימ ,טײרּפשעצ דרָאב עסייוו יד ,בר רעטלַא
 טָאה בר רעד .ןטק-תילט ןלעג-יורג ַא רעביא עציּפושז רעטלּפענקעצ ַא טימ
 זָאלג ַא טזדלַאהעגמורַא רע טָאה טנַאה ןייא טימ .רפס ַא ןיא טקוקעגנײרַא
 רעכעפ ַא ןגעלעג זיא'ס ןוא רַאוָאמַאס ַא ןענַאטשעג זיא טייז ַא ןיא .ייט
 ,ךיז טכוד ,זיא ץלַא .ןליוק יד ןזָאלבוצפיוא םינּפַא ,ןרעדעפ ענרעניה ןופ

 ןופ סנייא טרידוטש טָאה ןיבַאר רעטלַא רעד .ןייז וצ ףרַאד'ס יװ ןעוועג
 ךיז טגיל .טפַאגעג טָאה יקצערַאי ר"ד רעבָא ,רעכיב עשיגָאלָאעט ענייז
 ןעק סָאװ ןוא !ןענַאטשעגּפױא ןיוש רע זיא רעדָא !טעּפש ױזַא בר רעד
 זיא בר רעד !ןיירַא ױזַא םיא טיצ סָאװ ךוב םעד ןיא ןבירשעג ןייז סָאד
 םעד טנָאקעג טָאה יקצערַאי ר"ד .טלעוװ רעד ןופ ןָאטעגסױא יװ ןעוועג
 טָאה בר רעד תעב טיזיװ ַא טַאטשעגּפָא םיא לָאמ עכעלטע טָאה רע .בר
 ,רע .ןדירָאמעה ןופ ןטילעג טָאה רע ןעװ רעדָא ,גנוליקרַאפ ַא ןעמוקַאב
 טָאה רע .ןטנעיצַאּפ ערעדנַא וו שרעדנַא טלדנַאהַאב םיא טָאה ,יקצערַאי
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 טוט עלעּפעק, יצ טגערפעג טשינ ןוא ,"עלעגניצ זייוו. :טגָאזעג טשינ םיא
 ןגעװ טלייצרעד ,ןיבַאר רעייז טרעטעגרַאפ ןבָאה טָאטש ןיא ןדיי יד *?ייוו
 םעד ןופ ,ןגיוא עיורג עסיורג יד ןופ ,ןרעטש ןכױה ןייז ןופ .רעדנואוו םיא
 ךָאנ ןוא רעטקַארַאכ ,דנַאטשרַאפ ,ןסיו טימ טכיוהעג טָאה ,לעטשעג ןצנַאג
 זיאיס .רוטלוק רעכעלגנירדכרודמוא רעדמערפ ַא טימ ןָאט וצ טָאה סָאװ סעּפע
 ןייק ,שילױּפ ןייק ןוא שיסור ןייק טשינ ןעק בר רעד סָאװ דָאש ַא זיולב
 -סיוא טַאהעג ךיז טָאה ,יקצערַאי ,רע .שידיי רעסוא ךַארּפש רעדנַא םוש
 וצ גונעג טשינ זיא'ס רעבָא ,רעטרעוו עשידיי רָאּפ ַא זייוולעגניי טנרעלעג
 .בר ןטימ ןסעומש

 ךיז טָאה .לָאמעלַא יװ רעקיטסייג טקוקעגסיוא טציא טָאה בר רעד
 ַא חפ שימעג ַא ,רעקנעד רעקיטייצרַאפ ַא יװ טכַאנ רעד טימ ןטּפָאהַאב
 -עגָאיד רעדָא טעטַארקַאס רעשידיי טרָאס ַא -- ,ןקילײה ַא ןוא ףָאזָאליפ
 ואוו .ַא .ןקלַאב םוצ זיב ןטָאש ַא ךיז רעטניה ןפרָאװעג טָאה רע .סענ
 ,טדערעג ךיז וצ יקצערַאי טָאה -- !סנרעטש עקיזיר ענױזַא ייז ןעמענ
 :ןיקצערַאי ,םיא טגָאזעג ןבָאה ןדיי ערעדנַא סָאװ טנַאמרעד ךיז טָאה רע
 טרעלק ןעמ ןעװ ןואג ַא ןייז ןעמ ןָאק ױזַא יװ רעבָא .ןואג ַא זיא בר רעד זַא
 ןָאק ױזַא יװ ןוא זסעמגָאד ןיא ךיז טלַאה'מ רָאנ ,קידנעטשטסבלעז טשינ
 טלָאװכ ,ָא ...!סעידעגַארט עריא ןוא טלעו רעד טימ םולש ןכַאמ רע

 טָאה -- !טנעײל רעטלַא רעד סָאװ ןסיװ לָאזכ לבור טרעדנוה ןבעגעג

 טשיג וליפא טסייוו רע :רעכיז זיא ךַאז ןייא --- .טגָאזעג ךיז ֹוצ יקצערַאי
 ,זדנוא טימ שיזיפ ןבעל ייז .לַאב ַא ןעמוקעגרָאפ טכַאניײב טנייה זיא'ס זַא
 רעדָא ,יניס גרַאב םייב ,עניטסעלַאּפ ןיא ץעגרע ייז ןקעטש קיטסייג רעבָא
 -רָאי עטנעצניינ סָאד זיא'ס זַא טשינ רשפא טסייו רע .ואוו טסייוו טָאג
 ןריטסיזקע יז .עּפָאריײא ןיא זיא רע זַא טשינ סיוועג טסיױו רע .טרעדנוה
 טָאה רע סָאװ טנָאמרעד ךיז טָאה יקצערַאי ...טײצ ןוא םיור רעסיוא
 ןבָאה ,עטכישעג רעייז טשינ ןביירשרַאפ ןדיי יד :לַאנרושז ַא ןיא טנעיילעג
 זַא וויטקניטסניא ןסייוו ,סע טסייה ,ןדיי יד .סעטַאד רַאפ ןיז ןייק טשינ
 ךָאנ יז ןסייו רשפא -- ױזַא בױא .עיװליא ןַא ןענעז םיױר ןוא טייצ
 ײז ןענָאק רשפא זןעמענַאב טשינ ןָאק לכש רעד סָאװ ןשינעגרָאברַאפ
 ,ןענעמואג יד ןפיײרגַאב ןוא טפנונרַאפ ןופ סיעירָאגעטַאק יד ןעגנירדכרוד
 ...1 ןעגנוניישרעד יד רעטניה ףָאטש םעד

 ץלַא ןיקצערַאי ןיא ןרָאװעג זיא בר םעד טימ ןדער וצ גנַאלרַאפ רעד

 ןיא ןּפַאלקוצנָא רעגניפ ַא ןביוהעגפיוא טַאהעג ןיוש טָאה רע .רעקיטפעה
 ,סיוארָאפ טסואוועג טָאה רע .ןטלַאהעגקירוצ ךיז טָאה רע רעבָא .ביוש רעד
 ײז וטסייװ רעװ .ןדערפיונוצ ןענָאק טשינ ךיז בר םעד טימ טעװ רע זַא
 -פָא ןביילב וצ ,ךַארּפש עשיאעּפָאריײא ןייק טשינ רַאפרעד רשפא ןענרעל
 טביירט'מ בוא ,עיצַאלָאזיא זיא טייקשידיי ןצנַאג ןופ ןיז רעד .טרעדנוזעג
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 טוט'מ ביוא ןוא ,ָאטעג ַא ןיא ןילַא ךיז יז ןצעזַאב ,ָאטעג ןיא טשינ ייז

 יד זַא ,ענױזַא םישובלמ ןָא ןיילַא ייז ןעוט ,עטַאל עלעג ןייק ןָא טשינ יז

 ןוא ןכַארּפש ןענרעל סָאװ ןדיי ענעי ,רעדיװ .ןכייוו ייז ןופ ןלָאז םינכש

 ...טנַאסערעטניא טשינ ןענעז ןטסירק יד טימ סיוא ךיז ןשימ

 ֿו

 טטַאשביל ןיא ליפש ַא
 זיא קילב ןייז יװ ,רעטייו ןייג וצ טיירגעג ןיוש ךיז טָאה יקצערַאי

 ךיז טָאה בוטשןיד-תיב רעד ןיא .סעּפע וצ ןגיוצעגוצ ןרָאװעג יינסנופ
 ,עניילק ַא -- ,הנקז ַא ןיירַא זיא'ס ןוא רדח טשרעטניה ַא ןופ ריט ַא טנפעעג
 -קעטש ענעטָארטעצ ןיא ,קָאדּפָאלש ןטיירב ַא ןיא ,עצײלּפ רעכיוה ַא טימ
 -עגּפָא סָאד -- ,טרַאשעג ךיז רָאנ ,ןעגנַאגעג טשינ זיא עטלַא יד .ןשטַאל

 יו טשטיינקעצ ל'מינּפ סָאד ,עליישטַאפ ַא טימ טלקיװעגמורַא לּפעק עטלָאג
 .ךעלעברָאט ןעגנָאהעג ןבָאה ןגיוא עשיבָאב יד רעטנוא .טיורק לטעלב ַא
 רעכעפ םעד ןביוהעגפיוא ,טרָאװ ַא ןָא שיט םוצ טרעטנעגרעד ךיז טָאה יז
 .רַאװָאמָאס ןופ ןעמיוק ןרעביא ןכָאפ ןעמונעג ןוא ןרעדעפ ענרעניה ןופ
 ,ענדָאמ יװ .ןיציבר יד ןעוועג זיא'ס .טנָאקעג ליואוו יז טָאה יקצערַאי ריד

 -עג רעטייװ טָאה רע .ריא וצ ןפורעגנָא טשינ ךיז טָאה בר רעד רָאנ
 טָאה רע .רעדלימ ןרָאװעג זיא םינּפ סָאד ,רעמ טשינ .רפס ןיא טרעטשינ
 יד סָאװ םעד וצ טרעהעגוצ יװ ךיז ייס ןוא רפס םעד ןיא טנרעלעג ייס

 ןפיוא ןטָאש רעד ןוא ןעמעדב יד ןביוהעגפיוא ךיוה טָאה רע .טוט ןיציבר
 טלגָאנעגוצ יװ ןרָאװעג זיא יקצערַאי ר"ד .לקָאש ַא ןָאטעג ךיז טָאה ןקלַאב
 ןַא ,ענעצס-עביל ַא זיא סָאד זַא ךעלרעּפניײשַאב טריּפשעג טָאה רע .טרָא םוצ
 יז .בייוו-ןוא-זַאמ ןשיווצ טפַאשביל ןופ ליּפש עקיד'תועינצ עשידיא-טלַא
 ןייז ןופ ןלױק יד ןזָאלבוצפױא טכַאנ רעד ןטימ ןיא ןענַאטשעגפיוא זיא

 ןענרעל סָאד ןסיירוצרעביא טשינ טגעװרעד בר רעד ,רע .רַאװָאמַאס
 טיג רע ןוא םיא ןבענ ָאד זיא יז זַא טסייו רע רעבָא ,ךוב ןקילײה םעד ןיא
 טשינ ףרַאד סָאװ חוכ ַא ךרֹוד ,טייהרעקידנגייווש קנַאד ןייז רעביא ריא
 ןבעל ײז !שילַאטנעירָא יװ !זיא ץלַא סָאד שרעדנַא יו .רעטרעװ ןייק
 -לפ-רעטלע צרעייז ;עּפָאריײא ןיא רָאי רעטרעדנוה לפיוו טסייוו-רעוו ןיוש

 טלָאװ'מ יו ףיוא ךיז ןריפ יז רעבָא ,ןריובעג ָאד ןענעז סעדייז-רעטלע-רעט
 ןטלָאמעג סָאד זיא יו רעבָא .םילשורי ןופ רעהַא ןבירטרַאפ ןטכענ טשרע ייז

 ןפיט ןופ קורדסיוא ןַא סָאד זיא רעדָא ז השוריב ןייגרעביא ןטיז ןענָאק
 -עג זיא'ס סָאװ ץלַא זַא ,רעכיז ױזַא ןייז ייז ןענָאק יױזַאיװ רעבָא ? ןביולג
 ז תמא רעטולָאסבַא רעד זיא רעכיב עטלַא רָאּפ ַא ןיא ןבירש

 טלעוו יד זַא ןריװַאק ךיא ןָאק יװַאיװ זרימ טימ זיא סָאװ ןוא ,ונ
 זיא "ךיז ןַא גניד. סָאד זַא ,לייוו ַא ףיוא ןעמעננָא רימָאל 1 ןליוו רעדנילב זיא
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 סָאד ךיז טייב טסלָאמעד .ןליו רעקידנעעז רָאנ ןליװ רעדנילב טשינ
 לבַאּפַאק ןענעז תוחוכ עלַאסרעװינוא יד ביוא לייוו .סָאמסָאק ןופ דליב עצנַאג

 םָאטַא ןדעי ,למירעוו סעדעי ,שטנעמ ןדעי :ץלַא יז ןעעז -- ןעז וצ

 -סױרַא טסלָאמעד בָאה'כ סָאװ ,לטיווק סָאד זיא טסלָאמעד .קנַאדעג ןדעי
 זַא גנומיטשַאב ַא ,ןַאלּפ ַא ןופ לייט ַא רָאנ ,לַאפוצ ןייק טשינ ,ןגיוצעג

 -עד .טבעלעגרעביא בָאה'כ סָאװ ץלַא סָאד ןבעלרעביא ןוא ָאד ןייז לָאזכ
 ןָאירבמע רעדעי ,לזערג סעדעי ,םערָאװ רעדעי :קעווצ ַא ץלַא טָאה טסלָאמ

 טָאה ַאנעלעה סָאװ סָאד זיא ,ױזַא בוא ...טכַארט סרעטומ רעד ןיא
 םעד רעטניה טקעטשיס רָאנ ,זירּפַאק ַא טַאלג טשינ ךיוא ,ןָאטעגּפָא טנייה
 ךיא ףרַאד !עמעכס יד זיא סָאװ רעבָא .ןליו ןקידנעעז םעד ןופ עמעכס ַא
 .י.1רעטָאפ ַא ןרעוװ

 טָאה רע סָאװ טייצ רעד ןיא זַא לַאפעגפיוא זיא ןיקצערַאי ר"ד
 ,םיא טָאה'מ .לגנַאהרָאפ סָאד טקוררַאפ ץימע טָאה ,תובשחמ יד טכַארטעג
 םיא טעװ'מ .טמעשרַאפ ךיז טָאה יקצערַאי ר"ד .טקרעמַאב ,סיוא טסייוו
 רע ...רעטסנעפ עדמערפ רעטניה טשיול רע זַא ,ןדיי יד ןשיוװצ ןדערַאב
 ןענעז ןעקנַאדעג יד ,ןפָאלעג טעמכ זיא רע ,קיטסַאה ןענַאּפש ןעמונעג טָאה
 זיא ,יקצערַאי ,רע ןעװ זַא טנָאמרעד ךיז טָאה רע .ןפָאלעגטימ םיא טימ
 עסייװ ןייק טַאהעג טשינ בר רעד ךָאנ טָאה ,טָאטש ןיא רעהַא ןעמוקעג
 טַאהעג טלָאמעד ךָאנ טָאה יז ז ןיציבר יד ןוא ,ונ .עדנָאלב ַא רָאנ ,דרָאב
 טרעװ זקעװַא ןענעז ןרָאי ליפיוזַא ,סע טסייה .גרַאװניילק טימ בוטש ַא
 רע טעװ זיקצערַאי ,רע זיא טלַא יװ ןוא !טלַא -- גנוי ןופ ךיג ױזַא ןעמ
 ויאס בוא !ןצנַאגניא ןעד ןעמ טבעל גנַאל יװ ןוא 1 יורג ןרעװ דלַאב ךיוא

 זיא -- ,טפירש רעשיניצידעמ ַא ןיא טנעיילעג סנעטצעל טָאה רע סָאװ רַאװ

 ןצרעפ ןענעז סָאװ רעבָא .רָאי ןצרעפ עכלעװ יװ רעמ טשינ ןבילבעג םיא
 טקנעדעג רע .םולח ַא יװ רעבירַא ןעניז רָאי ןצרעפ עטצעל יד !רָאי
 .י-ןעמוקעגניהַא ןענעז ייז ואוו טשינ טכער

 ,ןקינעּפשרעדיװ ,ןעמערוטש ןעמונעג טָאה ןײקצערַאי ר"ד ןיא סעּפע
 ןטנעיצַאּפ וצ ןכירק רָאי ןצרעפ ! ליצ ןיימ סָאד זיא ז גנונעּפָאה ןיימ סָאד זיא
 זטימרעד םולש ןכַאמ ןעמ ןָאק יװ ?דרעפ ַא יװ ןלַאפקעװַא ךָאנרעד ןוא
 רעד זַא ,ןעמונעגנָא רעבָא !ףיילש ןיא ליוק ַא ןסישוצנײרַא ךיז רעסעב ןיוש
 ןַארַאפ ןענעז טסלָאמעד ?טסלָאמעד סָאװ -- ,דנילב טשינ זיא ןליוו-טלעוו

 דָאד רעד .טָאג זיא ןליוו-טלעוו רעקידנעעז ַא .ןטייקכעלגעמ עקילָאצמוא
 ןייז טָאה רע .רעקיטַאנַאפ ַאזַא טשינרָאג ,סע טסײה ,ויא בר רעקיז
 ַא ןיא טָאטשנָא .זרעווינוא ןקידנעעז ַא ןיא טבױלג רע .עיפָאזָאליפ
 רעד ןפ תוחוכ יד .רָאלקלָאפ ,עיצידַארט זיא עקירעביא סָאדלַא .ןדנילב
 -ַאב יד ןופ יובעג ןיא טײקיטרַאנדישרַאפ וצ ,םינּפַא ,ןבערטש גנופַאשַאב
 ...גנוריפפיוא רעייז ןיא ןוא ןשינעפעש
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 וצ ןרעקמוא ךיז ! ןָאט ךיא ףרַאד סָאװ -- ,יױזַא זיא'ס זַא ןעמונעגנָא

 רעד ביוא לייוו ? סניטנעיצַאּפ ןריפרַאפ ןרעהפיוא ! דיי ַא ןרעװ ? ךריק רעד
 ןופ ןגָאלשסױרַא רימ חמ'כ ,ונ ...ךיוא ןפָארטש רע ןָאק ,טעז סָאמסָאק
 ןטסגרע םוצ טָארט ןייא וױלב זיא ןופרעד !ןזױמלַאש עקיזָאד יד ּפָאק

 ר"ד טָאה גנולצולּפ !ןיהואו !יֹוזַא ךיא ףיול סָאװ רעבָא ...םזיוויטיזָאּפ

 סיפ יד .ףױה ס'הצירּפ רעד ןבענ ךיז טניפעג רע זַא ןעזרעד יקצערַאי
 1 ךיא ךוז ןעמעוו 1 ָאד ךיא וט סָאװ .רעהַא טריפעגקעווַא יו םיא ןבָאה ןײלַא

 רעבָא !סָאװ רעדָא ,לכש םעד רילרַאפ'כ !ןקרעמַאב ךָאנ ךימ ןָאק ץימע
 ןעגנַאגעגוצ רע זיא ,ןשינערָאװ עקיזָאד יד ןבעגעג ךיז טָאה רע ליואווייוו
 ןעוועג טשינ ָאד זיא'ס .ףיוה ןיא טריפעגניירַא טָאה סָאװ עקטרופ רעד וצ

 יקצערַאי ריד .ןסָאלשרַאּפ ןעוועג טשינ וליפא זיא עקטרופ יד .רעטכעוו ןייק
 טניה יד .ןײרַא זיא ןוא עקטרופ יד ּפוטש ַא ןָאטעג שינרעגעצ ןָא טָאה

 רעבָא .. .בנג ַא זיא'ס זַא ןעניימ ךָאנ ןָאק'מ !ןלַאפנָא רימ ףיוא ךָאנ ןלעוו

 ןעוועג זיא רע .טײקנטיהעגּפָא עכעלנייוועג יד ןריולרַאפ טַאהעג טָאה רע

 טשינ םיא טכַאמ ןסיװ סָאד רעבָא ,רוכיש זיא רע זַא טסייוו סָאװ ץימע יו
 טע'בנג סָאװ לגניי ַא יװ ,טירט עליטש טימ ןעגנַאגעג זיא רע ...רעטכינ
 ןוא טכוזעג סעּפע טָאה רע .טסבוא ןסייר דָאס ןדמערפ ַא ןיא ןײרַא ךיז
 הנ !סָאװ רעדָא ןפָאּפ יז !טניה יד ןגייוש סָאװ .סָאװ טסואוועג טשינ
 ןיא ןוא זױה סָאד טכױטעגפיױא טָאה'ס ...רקפה ףױא ץלַא ָאד טזָאלמ
 -- !טרָאד טשינ זיא יז .שינרעטסניפ יד טצרַאװשעג טָאה רעטסנעפ עלַא
 טָאה סָאװ געטש ַא טימ טזָאלעג ךיז טָאה רע .טדערעג םיא ןיא טעּפע טָאה
 טָאה יקצערַאי ר"ד .רעדלעפ וצ רעדָא ןטרָאג ַא וצ ,זיוה ןרעטניה טריפעג

 ,טפַאלשרַאפ ןרָאװעג זיא קעבָארַאּפ ַא ןעוו ,ףיוה םעד טכוזַאב טַאהעג לָאמַא
 ,טנישעג ץלַא ךָאנ טָאה הנבל יד .קירוצ גנַאל ןעוועג זיא סָאד רָאנ
 ןגיװשטנַא .טייקליטש עקיגָאטרַאפ ַא ןענַאטשעג זיא טפול רעד ןיא רעבָא

 יװ ,טרעוװילגעג ןבָאה רעמייב יד .שערפ יד ,ןלירג יד ןרָאװעג ןענעז

 טרַאװעגּפָא ןוא םעסָא םעד ןטלַאהעגנייא יוװ טָאה טלעוו יד .עטרעניײטשרַאּפ
 םיא ןיא ךיילג ליפעג ַא טַאהעג טָאה יקצערַאי ר"ד .גָאט ןופ טרובעג םעד
 רעדָא ,ןטָאש ַא יװ טגעװַאב ךיז טָאה רע .ליטש ןרָאװעג ץלַא ךיוא טלַאװ

 זיא רע .ט'מולח'עג טָאה רע רעבָא ,ךַאװ ןעװעג זיא רע .טסײג ַא יװ
 ַא טרעהעד רע טָאה לָאמַאטימ .ייה גוטס ַא ,סעּפָאש ,ןרעמַאק ייברַאפ
 .בורג רעכַאלפ ַא ןסקַאװעגסױא זיא עדנוקעס רענעגייא רעד ןיא ןוא ץכערק
 ַאננַאּפ יד ןגעלעג זיא בורג ןיא .ןרעדנואוו וצ ךיז ןסעגרַאפ וליּפַא טָאה רע
 ...ַאנעלעה

 ַאנעלעה ַאננַאּפ יד .רעטעּפש רָאלק ןרָאװעג זיא עקירעביא סָאדלַא
 ַא ןבָארגסױא ךיז לָאז יז ,דײר סרעטומ רעד ךעלטרעװ ןעמונעג טָאה
 ןגָארקעג ץיגרע יז טָאה ,ןּפָאלשעגנייא ןענעז עלַא ןעוו .ןגײלנײרַא ןוא בורג
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 ךוא .ןעגנַאהעג ךיז טָאה רעטָאפ רעד ֹואװ ,דָאס םוצ קעװַא .עטעּפָאל ַא
 -סיוא ןוא טגײלעגנײרַא ךיז יז טָאה ךָאנרעד .בורג ןכַאלפ ַא ןבָארגעגסױא
 טַאהעג עלַא טכַאנ ענעי ןבָאה דָארג .ענידָאי לשעלפ בלַאה ַא ןעקנורטעג
 ...עדוב רעד ןיא טניה יד וליפא ,ףָאלש ןרעווש ַא

 יז ,גנולש סַאנעלעה ןיא רעגניפ יד טקעטשעגניײרַא טָאה יקצערַאי ר"ד
 ,הצירּפ יד ,טפַאשרעניד יד טקעוועגפיוא טָאה רע .ןכערב וצ ןעגנואווצעג
 יד .ךלימ גורק עבלַאה ַא זדלַאה סַאנעלעה ןיא ןסָאגעגנײרַא טָאה רע ןוא
 יד ןשוק טלָאװעג םיא ,סיפ סיקצערַאי ר"ד וצ ןָאטעג לַאפ ַא זיא הצירּפ
 ,רעדימרַאה ,יירעליבעג ,יירשעג טימ לופ ןרָאװעג זיא ףיוה רעד ,לוויטש
 יד ,םס םעד ןופ טנערברַאפ ןרָאװעג גנוצ יד זיא ַאנעלעה ַאננַאּפ רעד ייב
 סעװרָאב ןעוועג זיא יז .םייל ןוא דרע רעטכייפ טימ טשימעגפיונוצ -- רָאה
 -יצ-ףָאלש ןיא ןגָארטעגנײרַא יז טָאה יקצערַאי ר"ד .דמעה-טכַאנ ַא ןיא ןוא
 .טעב ןפיוא טגײלעגקעװַא יז ,רעמ

 טָאה טָאטש יד רעבָא ,דוסב ךָאז יד ןטלַאה טלָאװעג טָאה הצירּפ יד

 רע .טנַאה סַאנעלעה ןטעבעג טַאהעג טָאה יקצערַאי ר"ד .טסואוורעד ךיז
 סַאנעלעה שוק ַא ןָאטעג טסניד רעד ןוא הצירפ רעד ןֹופ ןגיוא יד ןיא טָאה
 ןעמונעגנָא ,םעיװ יד טכַאמעגפיוא טָאה ַאנעלעה .ןֿפיל עט'פרש'רַאפ
 רעד ןיא לָאמ ןטייווצ םוצ -- ליומ םוצ טריפעגוצ יז ןוא טנַאה סיקצערַאי
 ,טכַאנ רעקיטנייה

1 

 ןייג ןוא ָאי ןשיוצ
 רעד ןיא .הנותח רעקיטרַאסױרג ַא וצ טיירגעג ךיז טָאה טָאטש יד

 -יינ .םישובלמ-הנותח ןַאנעלעה רַאפ טיינעג סרעדיינש ןבָאה ףיוה ס'הצירּפ
 ןילבול ןופ טריפעגנָא ןבָאה ןרעטיליּפש .שעוו ןטפָאהעגססיױא ןבָאה סנירָאט
 עילעּפַאק יד .רעייטשסיוא םוצ ןטַאדוצ ןוא ןבָאגוצ ײלרעלַא עשרַאװ ןוא
 טיירגעגוצ טָאה הצירּפ יד .םילכ יד טװאורּפעגסױא סנטײצַאב ןיוש טָאה
 טלָאזעג טָאה בולק ןשירעטיליִמ ןיא .עילַאס רעד ןיא עמַאנפיוא ןַא
 טַאהעג טשינ טָאה יקצערַאי ר"ד רעבָא .רָאּפ רעד דובכל לַאב ַא ןעמוקרָאט
 סניײא יונעג .תעגושמ ןופ דנַאר םייב ןענופעג יװ ךיז טָאה רע .ור ןייק
 טלָאװ ץימע יװ ליפעג ַא טימ טקעוועגרעביא ךיז רע טָאה טכַאנייב רעגײזַא
 ,לּפַאצ ַא ,רעטיצ ַא טימ ןעמוקעגפיוא זיא רע .רעיוא ןיא זָאלב ַא ןָאטעג םיא
 -- וךיא וט סָאװ .ץרַאה ןיא טייקרעווש ַא טימ ,סייווש טימ רענעסָאגַאב ַא
 רעד ןיא ןרָאװעג ןעגנַאפעג סָאד ךיא ןיב ױזַאיװ -- .טגערפעג ךיז רע טָאה
 טַאהעג טָאה רע סָאװ טּפַאשביל יד !ןבָאה הנותח סעּפע ךיא יג סָאװ זץענ
 זיא ,עט'מס'עג ַא ןענופעג יז טָאה רע ןעװ טכַאנ רעד ןיא ןַאנעלעה וצ
 עלַא סיוארָאפ טנָאקעג טָאה רע .דחּפ ַא זיא ןבילבעג .ןענורעגסיוא טַאהעג
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 ךיז רע טָאה -- ! ּפָארַא ןעניז ןופ ךיא ןיב .ןבעליהחּפשמ ןופ ןעגנולכיורטש
 ךָאד זיא'ס רעבָא 1 ןָאטעגנָא ףושיכ ַא רימ ןעמ טָאה רעדָא --- .טגערפעג
 ןענַאטשעג זיא רע יװ טקנעדעג טָאה יקצערַאי ר"ד !ףושיכ ןייק ָאטשינ
 יד ןּוא טלַאטשעג ס'בר םעד זַא טלָאמעג סָאד זיא .רעטצנעפ ס'בר םייב
 ןסעגרַאפ לָאז'כ ,געו ןופ טריפעגּפָארַא ךימ טָאה ןיציבר רעד טימ ענעצס
 ךָאד ךיא בָאה ,ױזַא ביֹוא !ןסולשַאב עניימ עלַא ,עיפָאזָאליפ עצנַאג ןיימ

 וצ ןָאטעג גָאז ַא יקצערַאי ר"ד טָאה -- !רעטקַארַאכ ןייק טשינ ןצנַאגניא
 ,לוק ןפיוא ךיז

 רע .ןפָאלש טנָאקעג טשינ רעמ ןוא רעגעלעג ןופ ןענַאטשעגפיױא זיא רע
 -טכַאנ ַא יוװ ןרעדנַא םוצ רעמיצ ןייא ןופ רעטסניפ רעד ןיא טביילשעג טָאה
 גנַאל יװ ןפיולטנַא רשפא :ןלַאפַאב םיא ןענייז תונויער ײלרעלַא .רעלדנַאװ
 ןבײרש רשפא וּפָאק ןיא לױק ַא ןסישניײרַא ךיז רשפא זטייצ זיא'ס
 ןיקצערַאי ר"ד !גָאװצ םעד ןטלַאה טשינ ןָאק'כ זַא ,ווירב ַא ןַאנעלעה

 סָאד : יורפ רעד ןופ גנורעדליש סרעױהנעּפָאש שינעכעדעג ןיא ןבילבעג זיא
 סָאװ ,סקעס ןופ טעפעג עקיטפיה-טיירב ,עקיטסורב-ךיוה ,עקיסקואווניילק
 ןדייל יד ןקיביײארַאפ וצ ,ןקעווצ ענייז רַאפ ןסָאגעג טָאה ןליוו רעדנילב רעד
 יקצערַאי ר"ד טָאה -- !ןָאט טשינ סע לעוו'כ ,ןיינ .לײװגנַאל םעד ןוא

 !ןיירַא בורג ןיא דרעפ דנילב ַא יװ ןלַאפנײרַא טשינ לעװ'כ -- .ןפורעג
 זרָאנָאה זיא סָאװ !גָאװצ ַא זיא סָאװ רעבָא .טגָאזעגוצ בָאה'כ ,תמא
 םעד ןוא ןלעוד ןגעוו גנולדנַאהּפַא סרעױהנעּפַאש טנעקעג טַאה יקצערַאי
 ןופ שינעביילברעביא ןַא ,טסימ ,עטָאלב זיא'ס .ערע ןופ ףירגַאב ןצנַאג
 ךיז וצ יקצערַאי ר"ד טָאה -- !םזינָאכרַאנַא רעשירַאנ ַא ,םוטרעטיר
 ...!סבעװניּפש ןצנַאג םעד ףיױא ײּפש'כ -- ט'הנעטיעג

 ךיז ייב יקצערַאי ריד טָאה ,ןילַא ךיז טימ ןשינעלגנַאר ךס ַא ךָאנ
 טָאה רע !קעה רעד ןיא ,ָאד םיא טלַאה סָאװ .ןפױלטנַא וצ טסַאפעגּפָא
 .םוטנעגייא ןייז טשינ זיא זױה סָאד .םיבורק ןייק ןוא דניירפ ןייק טשינ
 טירע .שינעטלעהַאב ַא ןיא טגיל טלעג סָאד .טרעוו ןּפָאנק ַא טָאה לבעמ סָאד

 ,םישובלמ רָאּפ ַא ןדָאלפױא ,עקשטירב יד טכַאנ רעד ןטימ ןיא ןענַאּפשנײא
 ָאטשינ זיא'ס .דרעפ םעד ץימש א ןָאט ןֹוא ןטנעמורטסניא ,רעכיב עכעלטע
 זיב עידעמָאק עכעלשטנעמ יד ןכַאמטימ זומ ןעמ זַא .סקעדָאק םוש ןייק ןיא
 ,ירפ ַא טײהיײרט ןרעװש וצ ןטױנ טשינ םיא ןַאק רענייק .ףוס םוצ
 םעד ןעניד סָאװ ענעי טימ ןעמיוז ענייז ןשימפיונוצ ,רעטכעט ,ןיז ןעיצפיוא
 ענייז ףױא ןרעמָאי ,תונותח ענייז ףיוא ןעלבוי ,טכענק יװ ןליוו-טלעוו
 דיילטימ טָאה רע ,תמא .ןסעגרַאפ ,טקעמעגּפָא ,ןכָארבעג ,טלַא ןרעוו ,תויוול
 זַא ןרעױהנעּפָאש טימ ןטלַאהעג טָאה יקצערַאי ר"ד .ןַאנעלעה טימ
 סָאװ תורוד יד טימ זיא סָאװ רעבָא .לַארָאמ ןופ סיזַאב רעד זיא תונמחר
 .תונמחר רעמ יז ףיֹוא זיא'ס !טכַארבעגסױרַא ןטלָאװ ַאנעלעה ןוא רע
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 1טגָאזעג סָאד טָאה רעװ .ןקידנע טשינ לָאמנייק ךיז ןלעװ ןדייל ערעייז

 ...ןריובעג טשינ טרעװ סָאװ ץנעי זיא דניק עטסכעלקילג סָאד
 טזמעג טָאה רע .טייצ קינײװ ןבילבעג טַאהעג זיא ןיקצערַאי ר"ד

 ןרעווש ַא יז טָאה וצרעד .םוטש ןוא ביוט זיא טסניד יד ,לענש ןעלדנַאה
 טקיטכענעג טָאה רע רעבָא ,טערגנַאטס ַא טַאהעג טָאה יקצערַאי ר"ד .ףָאלש
 .טנוה רעד זיא טלַאהּפָא רעקיצנייא רעד .רעטבילעג ַא ייב ףרָאד ַא ןיא

 טָאה -- !ןבעגנייא סעּפע ןזומ םיא לע'כ .ליוהעג ַא ןכַאמ ןוא ןליב ט'רע
 סָאװ .ןעמס ײלרעלַא לקנעש ןיא טַאהעג טָאה רע .ןסָאלשַאב יקצערַאי ר"ד

 ורָאי ףלעווצ רעדָא רָאי ןיינ טבעל רע יצ טנוה ַא דיישרעטנוא רעד זיא

 רעד ןופ טעב ןיא :םוטעמוא זיא רע .ןדיימ טשינ ןעמ ןָאק טױט םעד
 ,ןטָאש ַא יװ ןבעל םעד ךָאנ-טכירק רע .דניק ןופ גיװ רעד ןיא ,ןירָאטעּפניק
 חיר םעד ךעלעקיװ ןיא ןוא ךעלעדניוו ןיא ןריּפש ,םיא ןענָאק סָאװ ענעי
 ... םיכירכת ןופ

 ןעװעג ןיוש זיא ,סולשַאב םעד ןעמונעגנָא טָאה יקצערַאי ר"ד ןעוו
 גָאט ףיוא ןעיורג ןבױהעגנָא דלַאב ןיוש טָאה'ס .ןריפוצסיוא םיא טעּפש-וצ
 טָאה יקצערַאי ר"ד רעבָא ,יוט ןופ טכייפ ןעוועג זיא דָאס ןיא זָארג סָאד
 ,גנוליקרַאפ ןייק ןיא טביולגעג טשינ טָאה רע .טצעזעגקעװַא ףיורעד ךיז
 -עגנייא ,םיוב-לּפע ןַא ןופ םַאטש םעד ןָא ןקור םעד טרַאּפשעגנָא טָאה רע
 טרעיודעג טָאה סָאװ ,לגנַארעג רעקיזָאד רעד .תוחיר עשיגָאטרַאפ יד טמעטָא
 ןופ דימ ןעוועג זיא רע .טּפעשעגסױא טַאהעג םיא טָאה ,ןכָאװ ייווצ עּפַאנק
 ביל סָאד .ןסערעד-טשינ ןופ ,ןײלַא ךיז טימ שינרעּפמַא ןופ ,ןפָאלש-טשינ
 טלָאװ רע יװ טכודעג םיא ךיז טָאה'ס ןוא טרעצעגּפָא ןרָאװעג םיא זיא
 .דמָאז טימ טליפעגנָא ןעוועג םיא זיא ןברַאש רעד .ליוה קינייװעניא ןעוועג
 -עג ןבָאה'ס .רעיטשינ -- ךיוא רעבָא ,יקצערַאי ר"ד ,רע ןעוועג זיא רע
 טרעהעגוצ ךיז טָאה רע ןוא ,ענעליוהרַאפ ,עדמערפ תוחוכ םיא ןיא טעברַא
 טריפעג ןבָאה ןרעגַאל ייווצ ,המחלמ ַא םיא ןיא טליּפשעגּפָא ךיז טָאה'ס .ייז וצ
 -סיוארָאפ טנָאקעג טשינ עגר רעטצעל רעד זיב טָאהימ ןוא ,טכַאלש עטצעל ַא
 ןגעווטסדנופ ןבָאה טנַאהרעבױא יד רעבָא .ןייזיחצנמ טעוו'ס רעװ ןגָאז
 ןוא ,תולייח יװ ,ןטנעמוגרַא ןעמונעגפיונוצ ןבָאה ייז .רעגָאז"ןיינ יד טַאהעג
 -ָאי יד ןלַאפַאב ןענעז ייז .עיציזָאּפ רעטשרעדָאפ רעד וצ טקישעג יז
 יטָאג ,טָאּפש ,קיגָאל טימ יז ףױא טלגָאהעג ,טקיטשעג יײז ,רעגָאז
 ...גנורעטסעל

 ןרַאפ ןבָאה ןרעטש יד .למיה םוצ ןַאטעג קוק ַא טָאה יקצערַאי ר"ד
 ,ןביוא .דיירפ רעשידרע-טשינ טימ לופ ,קיטכיל-ךעלטעג טרעמישעג ןעניגַאב
 קיטטַאהרָאװ סָאד זיא רעבָא .ט'בוט-םוי"עג טָאה ,ןרעפס עשילמיה יד ןיא
 ,ןטענַאלּפ יד ףיוא ןבעל ןַארַאפ זיא'ס ביוא .ײרערַאנּפָא ןַא זיא'ס ,ןייג ז ױזַא
 רעזדנוא .ָאד יװ רעקינייװ טשינ ךיז טעליוק ןעמ ןוא טרָאד ךיז ןעמ טסערפ
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 ריא ףיוא טקוק'מ ןעוו עירָאלג טימ לופ ןוא קיטכיל סיוא ךיוא טזייו דרע

 -טכעש עשיטָאטש סָאד וליפא .הנבל רעד ןֹופ רעדָא סרַאמ טענַאלּפ ןופ

 .סנטייוורעדנופ סע טכַאדטַאב'מ ןעוו לּפמעט ַא יו רָאפ טמוק זיוה
 ,למיה ןגעק ןטסָאמרַאפ ךיז טָאה רע .ייּפש ַא ןָאטעג טָאה יקצערַאי ר"ד

 ...ינק ענעגייא יד ןגיּפשעגּפָא טָאה רע רעבָא

 ֹח

 לָאמַא ןופ סנטָאש יד
 זיא רעטעּפש םישדח יירד .ןפָאלטנַא יקצערַאי ר"ד זיא סנגרָאמוצ

 רעקילײה רעד ןופ רעטסױלק ןיא ענָאנ ַא ןרעװ ןרָאפעגקעװַא ַאנעלעה
 טָאה יז .ןצרַאװש ןיא טליהעגנייא ןצנַאגניא ןעװעג זיא יז .ַאלושרוא

 זיא הצירּפ יד .ענורט ַא וצ ךעלנע ,טרעפוק ןצרַאװש ַא ךיז טימ טריפעג
 תמחמ .שינעקירדיץרַאה ןופ זַא טגָאזעג טָאה'מ .ןברָאטשעג טייצ ַא ךָאנ
 עיסעסָאּפ יד זיא ,תובוח ןבילבעג ןענעז'ס ןוא ט'בנג'עג טָאה םָאנָאקע רעד
 זױה ןיא .םירעיוּפ יד ןשיװצ טרילעצרַאּפ ןעמ טָאה דנַאל לייט ַא ,ןלַאפעצ
 טייטש זיוה ַא ןעוו זַא ,טנַאקַאב זיא'ס ןוא טניואוועג טשינ רענייק רעמ טָאה
 וסקָאװַאב ןרָאװעג זיא ךַאד רעד .טזָאלרָאװרַאפ ךיג סע טרעװ ,קידייל
 טָאה טנעװ יד ףיֹוא .ןטסענ םיא ןָא ןעגנַאהעג ןבָאה'ס ןוא ,ךָאמ טימ
 -ַאב ךיז טָאה ןעמיוק םעד ףיוא .ןעמָאװש עדליוו ןוא למיש טצָארּפשעג
 וצ טשינ הרצ ַא ףױא יװ טכענ יד ןיא טליוהעג טָאה יז .עווָאס ַא טצעז
 .ןסעגרַאפ

 ַא טַאהעג טציא טָאה טָאטש יד .קור ַא ןָאטעג ךיז טָאה רוד סָאד
 ןעוועג טשינ זיא רע .בר םעיינ ַא ,לידבהל -- ,חלג םעיינ ַא ,רָאטקָאד םעיינ
 .הדמתה ןייז טימ ט'מש'עג טָאה רע רעבָא ,רעקידרעירפ רעד יו ןואג ַאזַא
 ןיוש רע זיא רעגײזַא ףלעװצ .ןפָאלש קעװַא רע זיא בירעמ ךָאנ דלַאב
 ךױא טָאה רע .םירפס יד ןיא טנרעלעג ןוא בוטש-ןיד-תיב ןיא ןסעזעג
 .םירוביח ןופ רבחמ ַא ןעװעג זיא בר רעד .םישודיח ןבירשעג

 ןעוו ,טכַאנ רעבלַאה ךָאנ לָאמנייא .רעבירַא טַאהעג ןענעז רָאי ןצרעפ
 יװ ןעזרעד רע טָאה ,ארמג רעד ןופ ןגױא יד ןביהעגפיוא טָאה בר רעד
 צצרַאװש טימ ןױשרַאּפ רעלעקנוט ַא :רעטסנעפ ןיא ןיירַא טקוק ץימע
 בר רעד טָאה בױהֹנָא ןיא .סעסנָאװ עצרַאװש ,ןרעטש ןכױה ַא ,ןגיוא

 ַא ןוא ןדָאל םעד ןכַאמרַאפ וצ ןסעגרַאפ טָאה דניזעגזיוה'ס זיִַא ,טניימעג
 רעד טָאה דלַאב .ןקוקנײרַא טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה שטייד ַא רעדָא יג
 יװ ךיז טָאה טלַאטשעג סָאד .טכַאמרַאפ זיא ןדָאל רעד זַא טּפַאכעג ךיז בר
 םעד ,שיט םעד ּפמָאל םעד טימ ןעמַאװצ ןביוש יד ןיא טלגיּפשעגּפָא

 זיא לארשי-עמש רעד זַא בר םעד ןעמונעגנָא טָאה דחּפ ַאזַא .רַאװָאמַאס
 ןוא ןביוהעגפיֹוא ךיז רע טָאה לייוו ַא ךָאנ .לעק ןיא ןקעטש ןבילבעג םיא

297 



 "ףָאלש ןיא ןיציבר רעד וצ טרעקעגמוא ךיז ינק עקידנעלכיורטש טימ

 .רדח
 רעד טָאה וצרעד ןוא םינימאמ עּפַאנק עבטב ןענעז ןשטנעמ תמחמ

 -בודסיוא ןַא לָאמַא ןעװעג טשינ זיא סָאד יצ ,תוקפס טַאהעג ןיילַא בר

 רע .טלייצרעד טשינ םענייק רע טָאה -- .שינעדנעלברָאפ ַא רעדָא שינעט
 טָאה הרימש ַא רַאּפ .תוזוזמ יד ןקוקרעביא רפוס םעד טזָאלעג זיולב טָאה
 .ןיליפתו-תילט ַא ןוא רהז ינוקת ַא שיט ןפיוא טגײלעגקעװַא סגגרָאמוצ רע
 וצ טשינ ןוא ןענרעל ןופ ןייז וצ קיספמ טשינ ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה רע
 ןיא ןָאטעגניירַא ןסעזעג בר רעד זיא לייוו עגנַאל ַא .רעטצנעפ םוצ ןקוק
 רע טָאה םיצולּפ .םידחּפ יד ןָא ןסעגרַאפ יװ טָאה רע ןוא םישודיח ענייז
 רעקיטכענ רעד טרעיוהעג טָאה רעטסנעפ ןיא ןוא קילב םעד ןביוהעגפיוא
 בר רעד .טפַאה רעשיטלעוו-רעד-טשינ טימ לופ ,קידעבעל-קיטפול  ןױשרַאּפ
 טרעהרעד טָאה ןיציבר יד .תושלח ןלַאפעג זיא ןוא יירשעג ַא ןָאטעג טָאה
 ,הללי טימ לופ ןרָאװעג זיא זיוה ס'בר םעד ןוא לַאפ םעד

 טנָאקעג טשינ רעמ טָאה רע רעבָא ,טרעטנימעגּפָא בר םעד טָאה'מ
 רע .ןעמוקעג-טנַאה"וצ םיא זיא'ס סָאװ ןענעקיילרַאפ טלָאװעג טשינ ןוא
 טייהרעליטש ייז טָאה רע ןוא םיסנרּפ יד ןפור שמש םעד טקישעג טָאה
 ,ןבילבעג זיא ,תורבס ײלרעלַא ןוא דייר עגנַאל ךָאנ .ףַארט םעד טױרטרַאפ
 .ךַאװ"ןטלַאה ןוא טכַאנייב בר ןטימ ןציז ןלָאז טײלסנַאמ יירד זַא

 -עגּפָא םירמוש יירד יד ןענעז טכַאנ עטשרע יד .ןעװעג זיא ױזַא
 ןעמונַאב טָאה בר רעד .ןעזעג טשינרַאג טַאה'מ ןוא ץַארּפש-זוז זיב ןסעז
 ןוא ,ןקערש עטסיזמוא ,תונוימד ,ןשינעטכַארטסיױא ןיא דשוח םיא זיאימ זַא
 יװ ,ץ'חישמ ןעז וצ ןבעלרעד ױזַא לָאז רע ,טייל יד ןריואוושעג טָאה רע

 יד רעדיוו ןבָאה סנגרָאמוצ .דש םעד רעדָא ,טוטיּפַאל םעד ןעזעג טָאה רע
 ךיז טָאה'ס ןוא טיירקעג ןיוש ןבָאה רענעה יד תמחמ .טכַאװעג םירמוש
 ייוצ ןבָאה ,טלַאטשעג םוש ןייק רעטסנעפ ןיא ןזיװעג טשינ ץלַא ךָאנ
 רענייא זיולב .טלמירדעגנייא ןוא קנעב יד ףיוא טנעלעגנָא ךיז םיטַאבעלַאב
 ןעגנורּפשעגפיוא רע זיא לָאמַאטימ .תוינשמ ַא טרעטעלבעג ,טכַאװעג טָאה
 טָאה ,שודיח ַא ןביירש ןטימ ןיא ןטלַאהעג טָאה סָאװ בר רעד .סעזעג ןופ
 ןײלַא בר רעד .טרעקעגרעביא ךיז טָאה ןירָאטניט יד ןוא טלּפַאצעגפױא

 טימ טלייצרעד טָאה רמוש רעד רעבָא ,טקרעמעג טשינרָאג לָאמסָאד טָאה
 םיא טָאה רע ןוא רבדילעב םעד ןעזעג טָאה רע זַא ,לוק ןיא שינרעטיצ ַא
 ייווצ יד .יקצערַאי רָאטקָאד יװ רערעדנַא ןייק טשינ זיאיס :ךיוא טנָאקרעד
 רעהַא סעּפע טמוק יװ .ט'שודיח'רַאפ ךעליירג ןרָאװעג ןענעז םיטַאבעלַאב
 ןרעױל יַאטלוה ןקיזָאד םעד ןופ חור רעד לָאז סָאװרַאפ !יקצערַאי ר"ד
 1רעטסנעפ ס'בר םייב

 טָאה ,דוס ַא ןטלַאה וצ בר םעד טגָאזעגוצ ןבָאה טייל יד ליואוו יװ
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 ןענרעל טנָאקעג טשינ רעמ טָאה בר רעד .טײרּפשרַאפ ךיג ךיז השעמ יד
 לָאמ סעדעי ןוא --- םירמוש ןבָאה טזומעג טָאה רע -- טכענ יד ןיא הרות
 לָאמלײט .יקצערַאי ר"ד רעד ןזיוועג רעטכעוו יד ןופ םענייא רַאפ ךיז טָאה
 -וצ ןרָאװעג ךָאנרעד דלַאב זיא ןוא עגר ַא ףיוא טקעלּפטנַא ךיז רע טָאה

 טנעקרעד וליפא טָאה'מ .טונימ ַא טמיוועג רע טָאה לָאמ רעדנַא ןַא .טשינ
 םענעפָא ןַא ,עװלב עניד ַא :םישובלמ ענייז ןופ לײט עטשרעבױא יד

 ןיא טסַאפעגנייא ןענַאטשעג זיא רע .ןדנעל יד םּורַא עקיירק ַא ,רענלָאק
 ןעקנוזרַאפ ,טכַארטרַאפ ןזיוועגסיוא טָאה רע .םַאר ַא ןיא דליב ַא יװ רעטסנעפ
 .לטניּפ ןייא ןיא ןעגנַאהעגנָא ןגיוא עטנעפעעצ-טיירב יד ,תובשחמ ןיא

 ןבױהעגנָא טָאה יקצערַאי ר"ד רעד ןוא טרעיודעג גנַאל טשינ טָאה'ס
 ךיז טָאה רעױּפ ַא ןעװ ,לָאמנײא .רעטרע ערעדנַא ףיוא ןעמוק-רױּפַאק
 סָאװ ,דרעפ םעד ףוא ןָאט-גנוטכַא סױרַא זיא ןוא טכַאניב טקעוורעביא
 רע טָאה -- ,עקנָאל רעד ףיוא טעשַאּפעג ךיז טייהרעטרעטנעּפעג טָאה
 ,טנעה יד טימ ןכַאמ ןוא זָארג םעד רעביא ןגיוב ךיז ליבסנַאמ ַא טקילברעד
 טניימעג טָאה רעױּפ רעד .ןבױהפיוא סעּפע טוואורפעג טלָאװ רע יװ
 ןוא ןגירשעגנָא םענעי ףױא טָאה רע ןוא ,רענייגיצ ַא רעדָא בנג ַא זיא'ס
 ןדנואוושרַאפ רענעי זיא עגר ותואב רעבָא .שטייב רעד טימ םיא וצ ןפָאלעג
 -עגּפַא טָאה רעױּפ רעד יװ טול .ןעגנולשעגנייא םיא טלָאװ דרע יד יװ
 ריד ןופ דליבּפָא ןַא זיא'ס זַא ,רָאלק ןרָאװעג זיא ,טסנעּפשעג סָאד ט'לשמ
 -עג טָאה ,ןבױהעגרעטנוא טשירמולכ טָאה רע סָאװ טסַאל יד .ןיקצערַאי
 תודע טָאה עױג עטלַא ןַא .ַאנעלעה יװ ערעדנַא ןייק טשינ ןייז טפרַאד
 בורג םעד ןבָארגעגסױא ַאנעלעה טָאה טרָא םענעי ףיוא יונעג זַא ,טגָאזעג
 טָאה ןענַאד ןופ זַא וא םס לשעלפ סָאד ןעקנורטעגסיוא טָאה יז רעדייא
 .זיוה ןיא ןגָארטעגרעביא יז יקצערַאי ריד

 טצעזַאב ךיז טָאה סָאװ) רָאטקָאד רעקיטציא רעד ןעוו ,לָאמ רעדנַא ןַא
 טכַאנ רעד ןטימ ןיא ןרָאפ וצ טיירגעג ךיז טָאה (זױה סיקצערַאי ןיא
 ןענַאּפשניײא לַאטש רעד וצ סױרַא זיא טערגנַאטס רעד ןוא ןכוסמ-הלוח ַא וצ

 רעד ,םיוב-לפע ןַא רעטנוא דָאס ןיא ןסעזעג ץימע זיא --- ,עקשטירב יד
 -עג ,םינּפ ַא זיא רע .ןביוהעגרעטנוא סיפ יד ,םַאטש ןָא טנעלעגנָא ּפָאק
 טָאה טערגנַאטס רעד .טנוה רעדמערפ ַא ןענַאטשעג זיא םיא ןבענ .ןפָאלש
 סָאװ רעּפעלש ַא יװ ןעזעגסיוא טשינ טָאה רענעי .טרעדנואווועג ךיז
 ט'רוכישיעגנָא ךיז יאדווא .ץירּפ ַא יװ רָאנ ,למיה ןעיירפ ןרעטנוא טקיטכעג
 הקעװפיוא םענעי ןעגנַאגעגוצ זיא רע .טלמרומעג טערגנַאטס רעד טָאה
 ןייק ןבילבעג טשינ ךיוא זיא'ס .ןעגנַאגעצ רוגיפ יד זיא עגר רעד ןיא רעבָא
 ןצרעקולש ןבױהעגנָא טערגנַאטס רעד טָאה קערש ןופ .טנוה םעד ןופ רוּפש
 ץרעקולש רעד ןעװ טשרע .געט יירד טצרעקולשעגּפָא ױזַא טָאה רע ןוא
 ,טריסַאּפ טָאה'ס סָאװ ןבעגעגרעביא רע טָאה ,טרעהעגפיוא טָאה
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 -עג ןבָאה טייל עמורפ יד .םידדצ ייווצ ןפַאשעג ךיז ןבָאה טָאטש ןיא
 ןָאק ןוא עלקה"ףכ ןיא המשנ סיקצערַאי ר"ד ךיז טרעגלַאװ סָאד זַא טביולג
 ָאטשינ זיא'ס זַא ,ט'הנעט'עג ןבָאה ןעגנוי-עליואוו יד .ור ןייק ןעניפעג טשינ
 רעד .ענָאבָאבַאז ַא ,שינעסעומשנייא ןַא זיא ךַאז עצנַאג יד זַא ןוא המשנ ןייק

 ַאלושרוא רעקילייה רעד ןופ טנעװנָאק םוצ ווירב ַא ןבירשעגנָא טָאה חלג
 .ןברָאטשעג זיא ַאנעלעה רעטסעווש יד זַא ,רעפטנע ןַא ןעמוקעגנָא זיא'ס ןוא

 יד לייוו ,רעגיה ןייק ןעוועג טשינ ךיוא ,םינּפַא ,ןיוש זיא יקצערַאי ר"ד
 זיא ךַאז ןייא .טכעג יד ןיא םורַא טשינ ןרעדנַאװ עקידעבעל ןופ רעטסייג
 רָאטקָאד לָאז סָאװרַאפ :עקיבױלג יד ייב וליפא שינעטער ַא ןבילבעג
 טרעהעג ױװ !בוטש-ןיד'תיב ןופ רעטצנעפ ןיא ןגיול שפנ סיקצערַאי

 זבר ַא ןופ בוטש רעד טימ טסירק רעקיבױלגמוא ןָא ןָא ךיז

 טעז סָאלש ןופ זױה ןיא זַא ןדער ןבױהעגנָא ןעמ טָאה ןכיגניא
 עניאור יד ןעגנַאגעגייברַאפ זיא סָאװ עבַאב ַא .טכַאנייב ךעלרעייפ ןעמ
 טגױוװ'מ תעב יװ שינעּפירקס ַא טרעהעג טרָאד טָאה יז זַא ןריואוושעג טָאה
 ןייא-טרעפעלש סָאװ עמַאמ ַא ןופ יו ,טמורבעג טָאה לוק ןיד ַא ןוא דניק ַא

 ערעדנַא ןַא .םיטש סַאנעלעה טנעקרעד טָאה עטרעױּפ יד .על'פוע ןַא

 ןעמ טעז טכענ-הנבל ןיא זַא ,ןבעגעגוצ ןוא טקיטעטשַאב סָאד טָאה עטרעױּפ
 ...גיו ַא ןופ ןטָאש ַא רעמיצ סַאנעלעה ןופ טנַאװ רעד ףיוא

 טָאה'מ ןוא ןפרָאװעגניײא ףיוה ןיא הברוח יד ןעמ טָאה טייצ רעד טימ
 .טיובעגרעביא ןעמ טָאה בוטשדןיד-תיב יד .רעלכייּפש ַא טלעטשעגפיוא
 יד ןקַאהסיוא טזָאלעג ןוא ייבעג םוצ לגילפ ַא טיובעגוצ טָאה רָאטקָאד רעד
 סָאדלַא זַא ,ןריואוושרַאפ ךיז ןבָאה דרע-ןוא-למיה .דָאס ןופ רעמייב-לּפע

 תומולח-ילעב יד זיולב .טביוטשעצ ןוא טלצרָאװעגסױא ןרעװ זומ ענעזעוועג
 -ןטכעלפ ןוא לָאמַא ןופ סנטָאש יד קירוצ ןפור ,ךַאװ רעד ףיוא ןע'מולח סָאװ
 ...ןצענ עטבעוורעד טשינ םידעפ עטניּפשרעד-טשינ ןופ סיוא



 הנותח"ץראווש יד

 א
 ןרױלרַאפ טַאהעג טָאה ,ילתפנ ןרהא 'ר ,יבר רעוועקוויצ רעד

 ןפיוה עשייבר יד ןיא טסעומשעג טָאה'מ .םלוע סנטַאט ןופ לטרעפ-יירד

 טשינ רָאט ףיוה ַא .םידיסח יד טגָאירַאפ ןיילַא טָאה ילתפנ ןרהא 'ר זַא
 ןעלטרָאפ ןכוז ךיורב'מ ,םידיסח עיינ ןגירקוצ ףרַאדימ .ןפָאלשרַאפ ןביילב
 -ּפָארַא טָאה ילתפנ-ןרהא 'ר רעבָא .ןלַאפּפָא טשינ לָאז ץכערָאפ'ס ױזַא יו

 ןענעז ןעמָאװש ןוא טלַא ןרָאװעג זיא שרדמיתיב סָאד .טנעה יד טוָאלעג
 זענעז םישמשמ יד .בורחיבלַאה זיא הוקמ יד .טנעװ יד ףױא ןסקָאװעג
 טַאהעג ךיז טָאה ןײילַא יבר רעד .דנילב-בלַאה ,בױט-בלַאה -- םינקז

 ליו ילתפנ-ןרהא 'ר זַא ,טדערעג טָאה'מ .תישעמ-הלבק ןיא ןָאטעגנײרַא
 ןופ ןבױט ןפַאשַאב ,טנַאװ רעד ןופ ןייוו ןּפַאצ :עקיטיײצרַאפ יד ןָאטכָאנ
 םייל םעדיוב ןפיוא ןגיל טָאה רע זַא ,טלמרומעג וליפא טָאה'מ .הריצי רפס
 אלממ ןייק טַאהעג טשינ ילתפניןרהא 'ר טָאה וצרעד .םלוג ַא ןטענק וצ
 יד !ןיבר ַאזַא וצ ןרָאּפ ליװ רעװ .עלעדניה ,הדיחי-תב ַא רָאנ ,ומוקמ
 -הרמ ןיא ןעקנוטעגנייא זיא ילתפנ ןרהא 'ר זַא ,ט'הנעט'עג ןבָאה םיאנוש
 רָאי ןצפופ וצ סָאװ ,עלעדניה ױזַא ןוא ןיציבר יד ױזַא ,רע ױזַא ,הרוחש
 -סנַאמ-השעמ ,תודדובתה טעװַארּפעג ןֹוא םירפס ןיא טקוקעג ןיוש יז טָאה
 ןרעטניה קַאדרעסבייל ַא טגָארט עלעדניה יד זַא ,טגָאזעג וליפא טָאה'מ .ליב
 .תקידצ יד עזיור-עדניה ,עריא עבָאב יד יו ,דיילק

 טָאה רע : רעוועקוויצ רעד ,רעצכעריפ עשילרעטסיֹוא טַאהעג טָאה רע
 ןעמענ ןעמוקעגסױרַא טשינ ,דחוימ רדח ןייז ןיא געט ףיוא טכַאמרַאפ ךיז

 רע טָאה קיטיירפ .לָאמַאטימ רָאּפ ייוצ טגיילעג רע טָאה ןיליפת .םולש

 -סיוא טַאהעג ךיז טָאה יבר רעד .הרות-רפס ַא ןֹופ ןעוועג הרדס יד ריבעמ
 ןבָאה םידיסח יד .תועימק ןבירשעג טָאה רע ןוא בתכ שי'רפוס טנרעלעג

 .רעזדלעה יד ףיוא טעמרַאּפ ךעלקיטש טימ ךעלעברָאט ןעגנעה טַאהעג עלַא
 רעד .םידש יד ,טייל ענעי טימ המחלמ טריפ יבר רעד זַא ,טסואוועג טָאהימ
 ַא ןופ ןבירטעגסױרַא טַאהעג טָאה ,רעוועקוויצ רעטלַא רעד ,רענייז עדייז
 ןעמונרַאפ טַאהעג ךיז טָאה ארחא-ארטס יד ןוא קוביד ַא רעטכָאט ַא ס'טחוש
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 הכרב ַא טַאהעג טָאה'ר לייוו ,טדַאשעג טשינ סע טָאה ןדייז םעד .םיא ףיוא
 .גנוי ןרָאװעג רטפנ זיא ,עלעשריה 'ר ןוז רעד .דיגמ רעצינעשזָאק ןופ
 יד ןגעק ןרעװ טחמעג ךיז וימי לכ טָאה ,ילתפנ-ןרהא 'ר ,לקינייא סָאד

 טָאה רע ,ןשָאלעגסױא ןבָאה יז ןוא טכיל ַא ןדנוצעגנָא טָאה רע .םיתיחשמ
 ןעװ .ןלַאפעגסױרַא קירוצ זיא'ס ןוא קנַארש ןיא רפס ַא טלעטשעגניירַא
 רעצנעּפש םעד ןפרָאװרַאפ םיא ייז ןבָאה ,הוקמ ןיא ןָאטעגסױא ךיז טָאה רע
 ַא טרעהעג טּפָא ןעמ טָאה ןעמיוק ס'ניבר ןופ .ןטקיתילט םעד רעדָא
 זיא ךַאד ןפיוא .טכרָאשעג טָאה ןוויוא ןשיווצ .רעטכעלעג ַא ןוא שינעליוה
 ןבָאה ּפערט יד .ןילַא ךיז ןופ טנפעעג ךיז ןבָאה ןריט .ןעגנַאגעגמורַא ץעמע
 טָאה יבר רעד .ןעגנַאגעג טשינ יז רעביא זיא רענייק ליואוו יװ טעּפירקסעג
 יװ רעטסנעפ ןכרוד סױרַא זיא יז ןוא ןעּפ יד שיט ןפיוא טגיילעגקעװַא
 סייוו ןרָאװעג יבר רעד זיא דחּפ ןופ .טנַאה רענעגרָאברַאפ ַא טימ ןגָארטעג
 ןבָאה סיפ ןוא טנעה ,ןגיובעגסיוא םיא ךיז טָאה עצײלפ יד .רָאי קיצרעפ וצ
 רָאּפ עדעי טגעלפ ,םינוקז תב יד ,עלעדניה יד .ןקז ַא יב יװ טרעטיצעג
 ןיא קיטייװ ַא ,םינּפ ןפיוא ןקעלפ עטר ןגירק ,ןצינעג ןבױהעגנָא געט
 ןכערּפטּפָא טחמעג ריא טָאה'מ ןוא ןרעױא יד ןיא שינעגנילק ַא ,זדלַאה
 !ץהנעט טגעלפ יבר רעד .ערה-ןיע ןַא

 ןעגר ןייא ןייק !ורוצ טשינ טזָאלימ --
 ןעגנַאלרעד ןסייהעג ךיז ןֹוא ןשטַאל יד טימ טעּפוטעג טָאה רע ןוא

 + ןטורעג ,ןעלקניוו יד ןיא םיא טימ טּפַאלקעג טָאה רע .ןקעטש סנדייז םעד
 ...!ןריפסיוא טשינרָאג רימ ייב טיץע --
 ןיא .טריפעגסיוא טרָאפ עטוג-טשינ יד םיברה וניתונוועב ןבָאה ,ונ

 ץיה ךס ַא ןעמוקַאב ,זױר ַא ןגָארקעג יבר רעד טָאה תוכוס-ךָאנ ַא םענייא
 ךופ ןייטשפיוא טשינ ןיוש טעװ רע זַא ,רָאלק ןרָאװעג דלַאב זיא'ס ןוא
 טָאה געוו ןפיוא רעבָא ,רָאטקָאד ַא ךָאנ טקישעג טָאה'מ .טײקפַאלש רעד
 רעדנַא ןַא ןפורעגסױרַא טָאה'מ .סקַא ןַא עקשטירב רעד ןיא ןכָארבעצ ךיז
 -עגסיוא טָאה דרעפ סָאד ןוא בורג ַא ןיא ןיירַא זיא דָאר ַא רָאנ ,רָאטקָאד
 רָאנ ,להוא ןפיוא רעווש-רעטלע םוצ קעװַא זיא ןיציבר יד .סופ ַא טקנעל
 ַא ןגעלעג זיא יבר רעד .עקּפָאק יד ןסירעגּפָארַא ריא ייב ןבָאה םיצל יד

 .הרוצ רעטרעדנערַאפ ַא ןוא דרָאב רענעּפמורשעגנייא ןַא טימ ,רענעלָאװשעג
 רע טָאה לָאמַאטימ .טרָאװ ןייק טדערעגסױרַא טשינ רע טָאה געט ייווצ
 :ןפורעגנָא ךיז ,גיוא ןייא טנפעעג

 .י.!ןעמוקעגייב ךימ ןענעז ייז --

 ןָאטעג טָאה ,טעב סרעטָאפ ןופ ןטָארטעגּפָא טשינ זיא סָאװ ,עלעדניה
 :רעמָאיעג ַא ןיא ןעגנַאגרַאפ ךיז ,טנעה יד טימ שטַאּפ ַא

 .ייורעביא ךימ וטזָאל ואוו ,עטַאט ---
 .דרַאב יד ןָאטעג רעטיצ ַא טַאה ן'יבר םייב
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 ... ןגייווש : האופר ןייא ָאד זיא'ס --
 ןדיי עטוג ןרָאפעגפיונוצ ךיז ןענעז'ס ,עסיורג ַא ןעװעג זיא היוול יד

 טעװ ןיציבר יד זַא ,טגַאזעגסױארָאפ ןבָאה רעבייו יד .ןלױּפ בלַאה ןופ
 טָאה יז .תמ ַא יװ סיױװ ןעװעג זיא יז .ןבײרטנָא טשינ גנַאל ךעבענ
 סעט'יאבג ייווצ ןוא הטימ רעד ןײגוצכָאנ סיפ יד ןיא זווכ ןייק טַאהעג טשינ
 ןוא רבק ןיא ןפרַאװנײרַא טלָאװעג ךיז טָאה יז .ןּפעלש טזומעג יז ןבָאה
 רָאנ ,ךױוי לפעל ַא ןבעגעגנייא ריא טָאה'מ .ןגיוצעגקירוצ םיוק יז טָאה'מ
 ןוא רעבירַא ןענעז םישולש יד .ןעגנערבּפָארַא טנָאקעג טשינ םיא טָאה יז
 ,םירױטקָאד טכַארבעג טָאה'מ .רעגעלעג ןופ ּפָארַא טשינ זיא ןיציבר יד
 טגָאזעגסױארָאפ ןיילַא טָאה ןיציבר יד .ןפלָאהעג טשינ ריא ןבָאה יז רָאנ
 ,טוגימ רעד וצ ןפָארטעג טָאה יז ןוא טוט ריא ןופ גָאט םעד

 ַא ןכוז ןעמונעג ךיילג םיברוקמ יד ןבָאה היול ס'ניציבר רעד ךָאנ
 רעד רָאנ ,רעירפ םיכודיש טדערעג ךָאנ ריא טָאה'מ .ןעלעדניה רַאפ ןתח
 ןייז טלָאזעג טָאה םעדייא רעד .רעביילקרעביא ןַא ןעוועג זיא רעװעקוויצ
 1לוטש רעוועקוויצ רעד ףיוא ןציז וצ יואר זיא רעװ ןוא ,ומוקמ אלממ רעד
 ןענופעג ,תסחוימ יד ,ןיציבר יד טשרע טָאה ,ןענַאטשַאב יבר רעד ןיוש זיא
 ,עפַאלש ַא זיא יז זַא ןעלעדניה יד טדערַאב ןעמ טָאה וצרעד .תונורסח
 ,תושלח ןופ עבט ַא טָאה ,םיתינעת טסַאפ ,ךעל'מירפס ןיא ליפוצ ךיז טיחוכ
 ןיד ַא ,ּפָאק ןסיורג ַא טימ ,רַאד ,ןיילק : ראות-תפי ןייק טשינ ךיוא זיא יז
 ַא ןיא ןענַאטשעג ריא ייב ןעגעז רָאה יד .טסורב רעכַאלפ ַא ,לזרלעה
 ,רעדניצַא .ןועגש ַא טקוקעגסױרַא טָאה ןגיוא עצרַאװש יד ןופ .רעביוש
 ,גיהנמ רעייז ןרעוו לָאז רע ןַאמנגנוי ַא ףױא טרַאװ םידיסח םלוע ןָא זַא
 רעד .ןועמש 'ר ,ןוז רערעגנוי סרעלָאּפמַאי םעד : ןלעב ַא ןענופעג ךיז טָאה

 רָאי טרעדנוה רעביא טָאה ןועמש 'ר .ןרָאװעג רטפנ טַאהעג זיא רוכב
 .רדח ןייא וצ טרעהעג עדייב ןבָאה וועקוויצ ןוא לָאּפמַאי .יבר ןייז טלָאזעג
 עקילָאמַא יד ןרעקמוא ךיז טעװ ,סנייא ןרעוו ןלעװ וועקוויצ ןוא לָאּפמַאי ןעוו
 זַא רעבָא ,רעדניק ףניפ טימ שורג ַא ןעוועג זיא ןועמש 'ר ,תמא .הלודג
 ךַאז ןיא :ןעמירק ךיז טעװ רעװ ,עמַאמ-עטַאט ןייק טשינ טָאה הלכ יד
 'ר לָאז הריטּפ סרעטָאפ ןכָאנ זַא :ןעמונעגסיוא רעװעקויצ יד ןבָאה
 .ועקוויצ ןיא ןעניואוו ןביילב ןועמש

 ןעמ טָאה םיאנת יד ךָאנ דלַאב .טלייאעג ךיז ןבָאה םידדצ עדייב
 -עג זיא לוטש םרעוועקוויצ םעד םירָאװ ,הנותח יד ןטיירגוצ ןעמונעג ךיז
 ףעזעג טשינ ןתח םעד עלעדניה טָאה םיאנת יד ףיוא .קידייל ןענַאטש
 ,טָאה רע רעדניק לפי רעבָא ,ןמלא ןַא זיא רע זַא ,טגָאזעג ריא טָאהימ
 םידיסח .עקישיור ַא ןעװעג זיא הנותח יד .טגָאזעג טשינ ריא ןעמ טָאה
 -וויצ ןוא םידיסח רעלָאּפמַאי .ןלױּפ ץנַאג ןופ ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענייז
 ."ור, ןגָאז ןבױהעגנָא ךיז סנטײצַאב ,טשימעגסיוא ךיז ןבָאה םידיסח רעוועק
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 קעז"יורטש ןּפעלשּפָארַא טזומעג טָאה'מ .לופ ןרָאװעג ןענעז סעיצנַאטס יד
 ,רעזייה-רעדעפ ןיא ,ןרעמַאק ןיא טסעג יד ןטעבסיוא ןוא רעמעדיוב יד ןופ
 זַא טגָאזעגסױארַאפ ןבָאה ,ךודיש ןגעק ןעוועג ןענעז סָאװ ענעי .סעּפַאש ןיא
 ןעמָאנ ַא טַאהעג ןבָאה רעלָאּפמַאי יד .וועקוויצ ןעגנילשנייא טעװ לָאּפמַאי
 טָאה'מ ,ןגירשעג רָאנ ,טנוװַאדעג טשינ ןעמ טָאה לָאּפמַאי ןיא .םיפיקת רַאפ
 -עג רָאנ ,םייחל ןעקנורטעג טשינ טָאה'מ .טעסּפָאהעג רָאנ ,טצנַאטעג טשינ
 טָאה דיסח רעדמערפ ַא ןעו .ןטרָאװק ענרעכעלב ןופ טיװָאקַא טעקָאלשז
 ןעוועג זיא'ס .שטעּפ ןגָארקעג רע טָאה ,לָאּפמָאי ןגעק טרָאװ ַא ןלַאפ טזָאלעג

 ןגעלעג ןרָאװעג בייוו סָאד זיא ןַאמנגנוי ַא ייב ןעוו זַא ,לָאּפמַאי ןיא גהנמ ַא
 -גײרַא :אתנכשמ ַא טכַאמעג םיא ןעמ טָאה ,לדיימ ַא טַאהעג טָאה יז ןוא
 ,לטרַאג ַא טימ ץימש קיסיירד ןוא ןיינ טעקציפעג

 רעלָאּפמַאי ַא ןייז זַא ,ןענערָאװ יז ןעלעדניה וצ ןעמוקעג ןענעז סעטיאבג
 דָאנ ַא טַאהעג טָאה ןיציבר עטלַא יד .ןכַאז עגנירג יד ןופ טשינ זיא רונש
 .ןקינ עדליװ ןבָאה רעדירב ערעגנוי יד ןוא ןועמש 'ר .תעשרמ ַא ןופ ןעמ
 ,רעבייוו עקיד ןיז יד רַאפ ןבילקעגסיוא טציא זיב טָאה ןיציבר עטלַא יד
 -עגנייא זיא יז .ןלעפעג טשינ ריא זיא ,עלעדניה ,יז .סעטנױשרַאּפ עסיורג
 טלָאװעג לָאּפמַאי ןיא טָאה'מ לייוו ,רַאפרעד רָאנ ךודיש םעד ףיוא ןעגנַאג
 ,ףיוה רעוועקוויצ םעד ןּפַאכנײרַא

 'ר םעד ןדער ןבױהעגנָא ןעלעדניה טָאה'מ טניז טײצ עצנַאג יד
 ,טנייװעג : ךַאז ןייא ןָאטעג עלעדניה טָאה ,הנותח רעד וצ זיב ,ןע'נועמש
 -עג ריא ןבָאה סרעדיינש תעב טנייוועג ,םיאנת יד ףיוא טנייועג טָאה יז
 טימ טריפעג יז טָאה'מ ןעוו טנייוועג ,רעייטשסיוא ןופ רעדיילק יד טסַאּפ
 יד ןוא ןירעקיט רעד רַאפ טמעשעג ךיז טָאה יז .ןירַא הוקמ ןיא רמזיילכ
 ריא ןופ טזומעג טָאה'מ ןוא הליבט רעד וצ טעקַאנ ךיז ןָאטוצסױא רעבייוו
 ריא לָאז'מ טרעוועג ךיז טָאה יז .סעקטיימ יד ןוא לטּפָאק סָאד ןסײרּפָארַא
 -עכַארּפשעגּפָא לקיטש םעד טימ עלעברָאט סָאד זדלַאה ןופ ןעמענּפָארַא טשינ
 ךיז טַאהעג טכרָאפ ךױא טָאה יז .ןָאצ ןשיפלעו םעד ןוא ןיטשרוב םענ
 ןבָאה ,הווקמ ןיא טריּפעגּפָארַא יז ןבָאה סָאװ ,סענעדיא יד .ןקיטוצרעטנוא
 ןוא טרעטיצעג טָאה הלכ יד ןֹוא ןקנעלעג-טנַאה יד ייב טסעפ ןטלַאהעג יז

 ...הרּפכ ריא טימ טגָאלש'מ סָאװ ןוה ַא ,לידבהל ,יװ טלּפַאצעג
 :ןעינועמש 'ר ןעזעג לָאמ ןטשרע םוצ עלעדניה טָאה סנקעדַאב םייב

 ַא טימ ,ךרעװ ןקיציּפש ַא ,למיירטש טיירב ַא ןיא ןױשרַאּפ רעכיוה ַא
 עקיד ,זָאנ רעטיירב ַא ,ןגיוא עדליװ ,דרָאב רעטרעביושעצ ,רעצרָאװש-ךעּפ
 -עג טָאה רע .היח ַא ןופ קילב ַא טַאהעג טָאה רע .ןסנָאװ עגנַאל ,ןּפיל
 יד ןופ .סייוש טימ םיא ןופ ןעקנוטשעג טָאה'ס ןוא טכײרּפעג ,טכרָאנש
 טנעה יד .רָאה ךעלטניב טצרַאטשעגסױרַא ןבָאה רעכעלזָאנ יד ןוא ןרעיוא
 םיא טָאה עלעדניה יװ ױזַא .לעפ ַא טימ יװ ןסקָאװַאב ןעוועג םיא ןענעז
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 :ןעוועג דשוח גנַאל ןופ ןיוש טָאה יז סָאװ סָאד ןעמונַאב יז טָאה ,טקילברעד
 שינעדנעלברַאפ לטייא זיא הנותח עצנַאג יד זַא ןוא דש ַא זיא ןתח רעד זַא
 ,לארשי עמש ןעיירש טלָאװעג טָאה יז ,ןטוטיּפַאל יד ןופ ײרערַאנּפָא ןַא ןוא
 ,ןגייווש זומ יז זַא : האווצ סנטַאט םעד טנַאמרעד ךיז טָאה יז רָאנ

 טכַאמ'מ זַא ןענַאטשרַאפ טָאה עלעדניה יװ ױזַא רָאנ ,שילרעטסיוא יװ
 רעטניה רָאװ יד ןעזרעד ךיילג יז טָאה ױזַא ,ןטוג-טשינ ַא טימ הנותח יז
 ,עילַאס ס'עמַאמ רעד ןיא ןסעזעג טש'רמולכ זיא יז .שינעלעטשרַאפ םעד

 ויא'ס רָאנ ,קיטכיל טש'רמולכ זיא'ס .דלַאװ ַא סע זיא ן'תמא ןיא רעבָא
 טנעסעלטַא ןעלמיירטש ןיא םידיסח טימ לופ טשי'רמולכ זיא'ס .רעטסניפ
 ,סעציּפוי ,סעבוש ,סעקּפָאק ןיא תובקנ ךיוא יו ,ןקָאז-ןוא-ךיש ,סעטָאּפַאק
 ,סענַאטלָאק טימ ּפעק רעּפַא"קוק ןשינעטכודסיוא עלַא יד רעטניה רעבָא
 ,ןעגנַאלש ןענעז ןעלטרַאג יד .סעינָאינ עגנַאל ,ןעלּפָאנ עש'ריזח ,סיפ ענעזנעג

 טש'רמולכ ןדער טייל יד ,םירעוו ןליונק --- דרעב יד ,ןשזָאי --- ןעלביוס יד

 ןופ ץכעקעלבעג ַא זיא סָאד רעבָא ,םינוגינ עשימייה ןעגניז ןוא שידיי
 ןוא רענרעה עלַא ןבָאה רמזיילכ יד .ןריטלזיװ ,סרעטָאנרעּפיּפ ,ןסקָא
 יז ןוא לוטש סעלעדניה ייב ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,ךעלדיימ יד .ןעלדייוו
 עָאלט טימ ךעלסיפ ,ּפַאל עשיטניה ןבָאה ,טדערעג ריא וצ ןוא טנידַאב
 םינתוחמ יד .רעקעל טימ דרָאב ןצנַאגניא זיא ןחדב רעד .ןציונש עש'ריזח
 זיאס .םיריזח יד יװ ןעקורכ ,ןרעב יד יװ ןעקורמ ,ןבייל יד יװ ןלירב
 טסיג'ס .טצילב'ס ןוא טרענוד'ס .טניװ ַא טזָאלב'ס ןוא דלַאװ ןיא ןגעד ַא
 -ץרַאװש ַא רָאנ ,הנותח ַא טשינ זיא סָאד .דלַאװעג יײװ .סרעבעצ ןופ יװ

 ךעל'מירפס ערעדנַא ןוא יבצ תלחג םעד ,רשיה בק םעד ןענעייל ןופ !הנותח
 ,תולותב טימ הנותח לָאמלייט ןבָאה םינָאלוװייט זַא ,טסואוועג עלעדניה טָאה

 ןבעל ןזומ ןוא ,ךשוח ירה יד רעטניה ןגָארטעגקעװא ייז ןרעוו ךָאנרעד ןוא

 :הצע ןייא ָאד זיא'ס .רעדניק יז ןופ ןריובעג ןוא הרבח עניירמוא יד טימ
 -רעביא ץלַא רָאנ ,ןליוו ןטוג ןופ ךַאז ןייק ןָאט וצ טשינ ,ןבעגוצכָאנ טשינ יז
 טלָאװ'מ יװ זיא ןטש םוצ סױרַא טדער'מ ןעװ טרָאװ ןייא לייו ,קנַאד

 הליד ףסוי ןופ השעמ יד טקנעדעג טָאה עלעדניה .ןצעג יד וצ טפמעדעג
 טמעדרַאברעד ךיז טָאה רע ןעוו םיא טימ ןפַארטעג טָאה'ס סָאװ ןוא הניר
 סױרַא ןענעז ןעקנופ ייוצ .קַאבַאט ןקעמש ןבעגעג םיא ןוא ןלָאמס ףיוא
 : ןפורעג טָאה לוק-תב ַא ןוא רעכעלזָאנ ענייז ןופ

 ...!הרז הדובע יד טנידעג טסָאה ,ףסוי ,ריד וצ יו --
 .ב

 טרעמַאלקעגנייא ךיז ,הּפוח רעד וצ ןייג טלָאװעג טשינ טָאה עלעדניה

 טָאהימ .טּפעלשעג יז ןבָאה סנירעריפרעטנוא עטש'רמולכ יד רעבָא ,ליד ןיא
 -דיימ-הלכ ןופ טלַאטשעג ןיא ךעלטערש .ןגָארטעג-בלַאה ,ןגיוצעג-בלַאה יז

 יד .ערַאװ ַא ןעלעדניה רַאפ טכַאמעג ,טכיל"הלדבה ןטלַאהעג ןבָאה ךעל
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 טש'רמולכ טָאה ןישודיק-רדסמ רעד ,ןשידקע ןופ טכעלפעג ַא ןעוועג זיא הּפוח
 עלעדניה .ם"ס ןטימ טקַארטנָאק ַא ןעוועג זיא'ס רָאנ ,הבותכ יד טנעיילעג
 יזייװ םעד ןקערטשסיוא טלָאװעג טשינ טָאה יז .ןבעגעגכָאנ טשינרָאג טָאה
 רָאנ ,סוכ ןופ ןעקנורטעג טשינ טָאה יז .ןעגנואווצעג יז טָאה'מ ןוא רעגניפ
 .ןידכו תדכ ןָאטעג ץלַא טשירמולכ ןבָאה תוּפילק יד .ןעקנירט טכַאמעג ךיז
 ןָאטעגנָא טָאה ,ןע'נועמש 'ר רַאפ טלעטשרַאפ ךיז טָאה סָאװ ער"חור רעד
 (ָאלט רעד טימ) םופ ןפיוא טערט ַא הלכ רעד ןָאטעג טָאה רע .לטיק ַא

 ךַאנ .ךעלציּפ-ץיּפ ףיוא זָאלג ַא ןטָארטעצ טָאה רע .ןשרעה ריא רעביא לָאז רע
 -ןתח טצנַאטעגנגעקטנַא עבָאב ַא יװ טדיילקרַאפ הפשכמ ַא טָאה הּפוח רעד
 יד ןסע וצ ןבעגעג הלכ-ןתח ןעמ טָאה ךָאנרעד .שטעליוק ןגנַאל ַא טימ הלכ

 יד .לכיט-ּפינש ןיא ןגיּפשעגנירַא ץלַא טָאה עלעדניה רָאנ ,ךיוי ענעדליג

 ,רעסַאװ ַא ןוא רעש ַא ,ץנַאט-זגורב ַא ןוא קַאזָאק ַא טליּפשעג ןבָאה תוּפילק
 ,סיפ ענרעניה יד טקוקעג-רעפַא ןבָאה סעלָאּפ עטצרַאשרַאפ יד רעטניה רעבָא
 ךיז ןבָאה'ס ואװ ,ץכעזיומעג קידלַאװ ןייא ןעװעג זיא הנותח עצנַאג יד
 ענייז טימ רעדעי ,רעבלעקדןָאמ ,ןשינעעזרַאפ ,םיצרש יילרעלכ טעמדיוועג
 ,קנַאשעג-השרד ןבעגעג טשירמולכ ןבָאה םידיסח יד .סעיַאװַאה ןוא סעגיס
 רעד .ץענ ַא ןיא ןעלעדניה יד ןרַאנוצנײרַא ןזױמלַאש ןעוועג ץלַא זיא'ס רָאנ
 לוק ַא טַאהעג טָאה רע רָאנ ,סקידנכַאל ןוא סקידנענייװ טגָאזעג טָאה ןחדב
 .ייגוּפָאּפ ַא ןופ

 טשינ טָאה יז רָאנ ,לצנעט-הווצמ םוצ ןפורעגפיוא ןעלעדניה טָאה'מ
 יז טָאה'מ .לצנעט-הרבע ןַא סע ויא רָאװ רעד ןיא לייוו ,ןייג טלָאװעג
 ןכָאטשעגנײרַא ריא ןבָאה ךעליצל .טפיינקעג ,ןסיוטשעג ,טּפוטשעג ,טנרָאװעג
 יז סעט'תידש ייווצ ןבָאה ןצנַאט ןטימ ןיא .שיילפ ןבָארג ןיא סעקליּפש
 ,רענרעד טימ לופ לייה רערעטסניפ ַא ןיא ןגָארטעגקעװא ןוא ןָאטעגיּפַאכ ַא

 םייב הלכ ַא טגָאז'מ סָאװ דוס םעד ריא ןעמױרנײרַא םייב .םיילש ,שערפ
 טָאה ךָאנרעד .רעיוא ןיא ןגיּפשעגנרַא ריא תובקנ יד ןבָאה ,ןריפ-ןגייל
 -עגטעב ןייז טלָאזעג טָאה סָאװ ,טיוק עּפוק ַא ףיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא יז ןעמ
 ,ךָאל םעד ,לייה רעד ןיא ןײלַא ןגעלעג עלעדניה זיא לייוו עגנַאל ַא .טנַאװ
 ןיא סיורג ױזַא .רעפיצעגמוא ןוא טיורקמוא ,תוכשח טימ טלגנירעגמורַא
 זיא ךָאנרעד .ןָאט"הליפת טנעקעג טשינ וליפַא טָאה יז זַא ,דחּפ ריא ןעוועג
 טימ ןלַאפַאב יז זיא רע .טזױּפשטנַא יז טָאה סָאװ לווייט רעד ריא וצ ןירַא
 -עצ ,טלייקעצ ,טקעדעגפיוא יז ,דמעה סָאד ריא ןופ ןסירעגּפָארַא ,החיצר
 ךעלרעמָאי ַא טימ ןעיירש טלָאװעג טָאה יז .דנַאשיוצ טכַאמעג ,טקיטולב
 ,סמיּפ ַא ןזָאלסױרַא טעװ יז רָאנ יװ לייוו ,ןטלַאהעגנייא ךיז טָאה יז רָאנ ,לוק
 .קיביײא ףיוא ענעלַאפרָאפ ַא יז זיא

 רעד .רעטייא ןוא טולב ןיא טקייוועג ךיז עלעדניה טָאה טכַאנ עצנַאג ַא
 ַא יװ טעּפישעג ,טלכרָאכעג ,טכרָאנשעג טָאה ,ןעוועג"סנאמ יז טָאה סָאװ
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 ןופ ןסירעגרעפַא ,טעט'לבחמ לטניב ַא ןלַאפעגנײרַא זיא גָאטרַאפ .גנַאלש
 ןיא טזָאלעגקעװַא ךיז ,טקעמשַאב ,טקוקַאב ,ץכעגיילרעטנוא סָאד הלכ רעד
 טשירמולכ זיא'ס .טזָאלעגסױא טשינ רעמ ךיז טָאה טכַאנ ענעי .ץנַאט-הפרט ַא

 ןוז ןייק ןעגנַאגעגפיוא טשינ זיא'ס רעבָא ,ץָארּפש-ןוז ןוא ןעניגַאב ןרָאװעג
 טימ הלכ יד ןעמעננייא ןעמוקעג ןענעז סעבַאב .רעבעלדזוא-גנול ַא רָאנ
 טשינ ךיז טָאה עלעדניה רָאנ ,טײקיטסילרעטניה ןוא ךעלדייר עטַאלג

 -עגּפָא ,טילסּפ'עג ,ןגיּפשַאב יז ןבָאה ייז .יײרעלטָאמ רעייז וצ טרעהעגוצ
 טכַארבעג ןעמ טָאה רעטעּפש .טרעפטנעעג טשינ ייז טָאה יז רעבָא ,ןכָארּפש
 טימ קָאבנגיצ ַא זיא'ר זַא ,ןעזעג לױאוו טָאה עלעדניה רעבָא ,רָאטקָאד ַא

 .רענרעה

 עלעדניה ןוא ןקיטלעװַאב טנעקעג טשינ יז ןבָאה תוחוכ עצרַאװש יד
 יז טָאה ,ןטָאבעג ןבָאה יז סָאװ .טקינעּפשעגרעדיװ רעמ ץלַא ייז טָאה

 .ףַאשעמָאּפ ןיא ןסָאגעגסױא יז טָאה ךעלכיַאי ןוא ןצירג יד .רױּפַאק ןָאטעג
 -רַאפ ךיז טָאה'ס .טירטּפָא ןיא ןפרָאװעג יז טָאה ךעלבייט ןוא ךעלדניה יד
 ןופ המש ַא דלַאװ-ןדליװ םענופ שינעטכידעג ןקיכָאמ םעד ןיא טרעגלַאװ
 ךיוא טָאה יז .םיליהת טגָאזעג טייהרעליטש טָאה עלעדניה ןוא ל'מיליהת ַא
 ןטעבעג רָאנ טרעיינ טָאה יז .יחור דיקפַא ךדיב ןוא עמש-תאירק טקנעדעג
 ,םיכאלמ עקיליײה ןפורעג ,ןעמערישַאב יז לָאז רע טָאג ןטרעּטכַאעג םעד
 יר ןופ ,ס'הרש בייל 'ר ןוא םשילעב ןופ ,סעדייז ןופ ןעמענ יד טנָאמרעד
 ,םיבוט תב הרש ןוא רעצערָאק סחנפ

 ענעי ןוא ענייא זיא ,עלעדניה ,יז לאוו יװ רָאנ ,שילרעטסיוא יו
 זיא סָאװ קיזמ רעד .ןעמוקייב יז טנעקעג טשינ ייז ןבָאה ,ןסָאילימ-ילימ ןענעז
 ןוא ךעלדײר עטוג טימ ץשרוחױצּפָא רָאנ יז טרעגַאב ,ןַאמ-ץרַאװש ריא
 רעבָא ,ריא וצ טמוק רע .ןָאטגינעג םיא יז טעװ גייפ ַא רעבָא ,תונתמ
 יז טעלג ןצפעל עסַאנ יד טימ יז טשוק רע .םיא ןופ ּפָא ךיז טרעק יז

 טּפָאלשַאב רע .םינּפ סָאד םיא ןופ טָא טדנעו יז רָאנ ,רעגניפ עקיצַאר טימ
 עבלַאה סיוא םיא טקילפ ,דרָאב רעד ייב םיא טסייר יז רָאנ ,דלַאװג טימ יז
 .רעטקידעשעג ַא ריא ןֹופ טפילטנַא רע .ןרעטש םעד םיא טצַארקעצ ,תואּפ

 .טלעוװ-רעד ןופ טשינ זיא עריא טכַאמ יד זַא ,ןעמונַאב ליואוו טָאה עלעדניה

 ןוא םיכירכת יד ןיא ריא וצ טמוק רע .ריא רַאפ ךיז טימ עטַאט רעד
 זיא דרע יד .תוצע ריא טיג ,ריא וצ ךיז טקעלּפטנַא עמַאמ יד .יז טסיירט
 יז טרעה לָאמליײט .םיכאלמ ריא וצ ןנּול ןביוא ןופ רעבָא :תוחור טימ לופ
 וצ ןעמוק'ס .ןטכעפ ןוא ךיז ןרעּפמַא ןטש רעד ןוא לאירבג ךאלמ רעד יװ
 םיקידצ רָאנ ןעָארק סעטַאשט ןָאךעילפ'ס ,טניה עצרַאװש תונחמ ןפיול
 שינעקַארק סָאד ,שינעליב סָאד .תונעשוה ןוא םיבלול טימ יז ןביירטרַאפ
 ןעגניז טגעלפ םולשה וילע עדייז רעד סָאװ ןוגינ םעד טימ טכליהרַאפ טרעוו

 .אלביה ינב וצ
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 טציז תיחשמ ַא .תרבועמ זיא ,עלעדניה ,יז !סָאד זיא סָאװ רעבָא
 ךרוד יװ ךיוב םענעגייא ריא ךרוד םיא טעז יז .דייוועגניא ריא ןיא
 בלַאק ַא ןופ ןגיוא טימ ,עּפלַאמ-בלַאה ,שָארפ-בלַאה זיא רע .סבעװניּפש
 יז טכעטש ,טולב ריא טגיוז ,שיילפ ריא טסערפ רע .שיפ ַא ןופ ןּפוש ןוא
 סנטײצַאב ןיוש טלּפַאלּפ רע .ןייצ עקיציּפש יד טימ יז טסייב ,לגענ יד טימ
 ןופ ןרעוװ-זיול זומ ,עלעדניה ,יז .הּפ-לובינ טימ טיש ,עמַאמ יז טפור ,ךיוא

 ךיוא ןעק יז .רעבעל יד ןסעפיוא ,הלילח ,ריא טעװ רע לייוו ,תחלשמ םעד
 וצרעד .טביירט רע סָאװ תונצל סָאד ןוא ןעגנורעטסעל ענייז ןרעהוצ טשינ
 רעבָא !ןייז-ליּפמ זומ יז .שינעפרעדַאב ןייז טֹוט ןוא ריא ןיא ןיתשמ רע זיא
 ,טלַאפ ,טגנירּפש יז ,טסיופ ַא טימ ךיוב םעד טגָאלש עלעדניה ?יוזַאיװ

 רעבָא ,רזממ ַא ןבײרטוצּפָא הלוגס ַא זיא סָאד סָאװ ,ןעיירד ןיא ךיז טגיוב
 -עצ רע .הרובג עזייב ַא טָאה ,ןושיה ףיוא יוװ טסקַאװ רע .טשינ טילעוּפיס
 םעגרעזייא ןַא ןוא ןרעטש םענרעּפוק ַא טָאה רע .םירעדעג יד ריא טרַאּפש
 ךלַאק ןסע ריא טסייה רע .לוטמ ַא ןופ רעצכעלעװרַאפ טָאה רע .קסיּפ

 ייב יז רע טשטעווק ,טשינ ןעוו --- ,טסימ ,ץכעלָאש-רעייא ,טנַאװ רעד ןופ
 עלעדניה טלַאפ עכָארסעג רעד ןופ ןוא רעיוכט ַא יװ טקניטש רע .לַאג רעד
 גיוא ןייא טימ זיר ַא ריא וצ ךיז טזייוװַאב טײקטכַאמשרַאפ ריא ןיא ,תושלח

 ןוא םיוב ןטליוהעגסיוא ןַא ןופ ףוצרפ סָאד סױרַא טקעטש רע .לדייש ןיא
 :טמורב

 .עקירעזנוא ןַא טזיב .עלעדניה ,רעטנוא ךיז ביג --

 .ןיינ ,ןיינ --

 .המקנ ןעמענ ן'רימ ---
 ץופ יירשעג ַא טימ טיירש ,טור רעקידרעייפ ַא טימ יז טסיײמש רע

 רעגניפ יד ,ןייטשלימ ַא יװ רעווש ּפָאק רעד ריא טרעוו דחּפ ןופ .ףרוטמ ַא
 ןסע ןופ יװ קילײא -- ןייצ יד ,רעצלעה-רעגלַאװ יו טרַאה ןוא סיורג
 טשינ רעמ זיא יז .רעסַאװ טימ לופ -- ןרעיוא יד ,טסביוא קיטייצמוא
 לופ ,סעריימ ,סעטָאלב ,ןּפמוז רעביא יז טרעגלַאװ'מ .תושר ןיא ךיז ייב
 יד ריא טדנישימ .ךעּפ טימ תווקמ ןיא יז טקניט'מ .םיוש ןוא שוּפיע טימ

 טוט'מ .ןעגנַאװצ טימ ןטסירב יד ןופ ןעלצרָאװ יד ריא טּפוצ'מ ,טיוה
 ןענעק םירכז יד תמחמ .םוטש טביילב יז רעבָא ,םירוסי עקיטכרָאפ ןָא ריא
 ןַא טימ ןכַאל ייז .תובקנ יד ריא וצ ךיז ןעמענ ,ןרעוויידרעביא טשינ יז
 ,ןעלציק .יז ןקיטש ,רָאה טימ םורַא יז ןטכעלפ ,רעטכעלעג ןסַאלעגסױא

 טגָאז ענייא ,טנייוו עגייא ןוא טעכיכ ענייא .רעקיטש ריא ןופ סיוא-ןּפיינק
 זיא סעלעדניה ךױב רעד .רוה ַא יװ ףיוא ךיז טקעד ענייא ןוא תוניחת
 ,טכַארט ריא ןיא טציז לעילביזב רעד ןוא קיױּפ ַא יו טרַאה ןוא סיורג ןיוש
 טגיל ,עלעדניה ,יז .ןברַאש םעד טימ טרַאּפש ,סנגיובנלע יד טימ טּפוטש רע
 רַאפ טלעטשרַאפ ךיז טָאה עכיידש ןייא .ןירָאטעּפניק ַא יװ טעב ןיא ןיוש
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 ןעגנָאהעגפיוא טש'רמולכ טָאה'מ .ןירָאטרַאװ ַא רַאפ --- ערעדנַא ןַא ,םַאבייה ַא
 ןוא ןשיק ןרעטנוא רעסעמ ַא ןעלעדניה טגיילעגרעטנוא ,ן'תולעמה ריש
 ןבָאה'ס .ץלַא טימ ןשטנעמ יד ךָאנ ןעמירק םינוציח יד םירָאװ ,הריצי רפס ַא
 טקנעדעג יז רעבָא ,ןעייווטרובעג יד ןעלעדניה ייב ןבױהעגנָא ןיוש ךיז

 םלועל ענעריולרַאפ ַא זיא יז ןוא ץכערק ןייא .ןעצכערק טשינ רָאט יז זַא
 =! תובא עקילייה יד ןופ תוכז ןיא -- ןטלַאהנייא ,ןטלַאהנייא ךיז זומ יז .דעו

 טשינ חכ ַא טימ סיוטש ַא ןָאטעג רבועדץרַאװש רעד טָאה לָאמַאטימ
 לעק ס'פלעדניה ןופ ןסירעגסױרַא ךיז טָאה יירשעג ךעלרעמָאי ַא .ןייטשוצייב

 .אגח ַא ןיא יװ ןעגנולקעצ ךיז ןבָאה רעקעלג .רעטסניפ ןרָאװעג זיא'ס ןוא
 יװ ךעלרַאש ,טולב יװ טור ,ןדנוצעגנָא ךיז טָאה םונהיג ןופ רעייפ ַא
 -למיה סָאד ןוא ן'חרק רעטנוא יװ ןפע ןַא ןָאטעג ךיז טָאה דרע יד .תערצ
 ןיא ןעקניז ןעמונעג טָאה ךעלגנעהרָאּפ יד ןוא םיכַאדלַאב םעד טימ טעב

 .אבה"-םלוע ןוא הזה-םלוע : ןריואוועגנָא ץלַא טַאהעג טָאה עלעדניה .םוהת
 .שינעשטניוו ַא ,שינעשטַאּפ ַא ,שטיווקעג ַא ןעמונרַאפ יז טָאה סנטייוורעדנופ
 -עג'ס ואוו ,סָאלש ס'יַאדמשַא ןיא ךיילג ,עלקה"ףכ ןיא ןגיולפעג זיא יז
 ...ָאזימרוה ,תלחמ ,המענ ,תיליל ןקיטלעוו

 יד טגָאזעגנָא ךיז ןעמ טָאה םורַא טנגעג רעד ןיא ןוא וועקוויצ ןיא
 יד .רכז"ב ַא רעלָאּפמַאי ןועמש 'ר ןריובעג טָאה עלעדניה זַא ,הרושב
 ...טעּפניק ןיא ןברָאטשעג זיא ןיילַא ןירעניװעג



 ןוז רעד
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 ,גָאטַאב רעגיױַא ףלעווצ ןעמוקנָא טלָאזעג טָאה לארשי ןֹופ ףיש יד
 קרָאי-וינ ןיא טדנַאלעג טָאה יז .טקיטעּפשרַאפ טַאהעג ךיז טָאה יז רעבָא
 זיב טייצ ַא ןטרַאװ טזומעג ךיא בָאה טלָאמעד טשרע ןוא ,טנװָא ןיא ןפַאה
 .קידנגער ןוא סייה ןעוועג זיא ןסיורד רעד .ןרישזַאסַאּפ יד ןזָאלּפָארַא טעוו'מ
 ןזיוועגסיוא ךיז טָאה רימ .ףיש יד ןטרַאװּפָא ןעמוקעג זיא ןשטנעמ ןומה ַא
 םינבר ןוא ,ןדיי עטרילימיסַא : ייברעד ָאד זיא קלָאפ עשידיי עצנַאג סָאד זַא

 ןופ סמערָא יד ףיוא ןרעמונ טימ ךעלדיימ 1 תואיּפ ןוא דרעב עגנַאל טימ
 -עג טימ סעיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ ןופ עטמַאַאב ןוא ןרעגַאל סרעלטיה
 טימ ןוא ןשטַאלעּפַאק ענעטעמַאס ןיא םירוחב-הבישי ;ןלעפטרָאּפ עטקַאּפ
 רע'מינּפ עטשזורעג טימ ןעמַאד עכעלטלעוו ןוא ,ךעלדרעב ענעסקַאוועצ-דליוװ
 ַא ןבעגעגּפָא רימ בָאה'כ .סיפ יד ןופ רעגניפ יד ףיוא לגענ עטיור ןוא
 ןעװ .עטכישעג רעשידיי רעד ןיא טינשּפָא םעיינ ַא ייב-ןיואוו'כ זַא ןובשח
 ןוא רוצ ןייק ןעמואוושעג יז ןענעז ,ָאי בוא ןוא 1 ןפיש טַאהעג ןדיי ןבָאה
 ןגעװ עירָאעט ענעגושמ סעשטינ וליפַא ביוא ,קרָאיוינ ןייק טשינ ,ןודיצ
 -ירדַאווק ןרעיוד טפרַאדעג טלָאװ ,קיטכיר זיא גנורזחרעביא רעקיביײא רעד
 טמוק סָאװ ןופרעד לייט עניילק ַא זַא ןכָאטע ןענַאיליטנַאװק ןוא ןענָאיל
 ץלַא ויא'ס רעבָא ,ונ .רעירפ ןעמוקעגידנַאטשוצ ןבָאה לָאז רָאפ טציא
 "ייא ןדעי ןטסָאמעגּפָא בָאה'כ .קיסירדרעביא ןוא קילײװגנַאל ןגוועטסעדנופ
 סָאװ טימ : ענעגייא סָאד טגערפעג לָאמ סעדעי ךיז ןוא םלוע םעד ןופ םענ
 רעקרָאייוינ יד ז רעטסעווש ןיימ יז זיא סָאװ טימ ? רעדורב ןיימ רע זיא
 עקירעזיה טימ לָאמַא ףיוא עלַא טדערעג ,טעכָאפעג ךיז ןבָאה רעבייוו
 עשידיי-טשינ ַא .ַאלָאקיַאקָאק ןוא דַאלָאקָאש טימ טקיװקעג ךיז ,ןעמיטש
 -וצ ןעוועג רעווש זיא'ס .ןקילב ערעייז ןופ טרעױבעגסױרַא טָאה תופיקת
 ןענעז עּפָארײא ןיא רעטסעווש ןוא רעדירב עכעלבייל ערעייז זַא ןביולגוצ
 ענרעדָאמ .ףָאש יװ הטיחש רעד וצ ןעגנַאגעג רעירפ רָאי רָאּפ ַא טימ
 סרעטסַאלּפ יװ ,ךעלעּפַאק ךעלעציּפ טימ ךעלטיילעגנוי עשיסקָאדָאטרָא
 ,שילגנע ףיוא ךיוה טדערעג ןבָאה ,ןרוילעוועש עטכידעג יד ןשיווצ ןגרָאברַאפ
 טָאה השבלה ןוא ןעזסיוא רעייז סָאװ ךעלדיימ יד טימ טלציוועג ךיז קיפיפ
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 ָאד ןענעז םינבר יד וליפא .עיגילער ןופ ןכייצ םוש ןייק ןזיוועג טשינ
 ןוא גולק-ךעלטלעוו טקוקעגסיוא ןבָאה ייז .עדייז ןוא עטַאט ןיימ יו שרעדנַא

 טימ טגרָאזַאב טַאהעג ךיז ןבָאה ,רימ ץוח ,עלַא טעמכ .טינעג שינַאקירעמַא
 ןסָאלשעג ךיג-הנושמ ןבָאה יז .ףיש רעד ףיוא ןיײגוצפיורַא ןשינעביױלרעד
 יד טימ טלקָאשעג קידנסייוו ,עיצַאמרָאפניא טימ טלייטעג ךיז ,טפַאשטנַאק
 ,טפַאשנַאמ רעד ןופ ןריציּפָא ןעמוקסױרַא ןבױהעגנָא ןבָאה ףיש רעד ןופ .ּפעק
 דַאב ,סעפילש ,ןעמרָאפינוא רעטניה ןגרָאברַאפ טייקישימייה עקיד'תולג יד
 .רענעט עשיאיוג טימ שיארבעה סָאד טדערעג ןבָאה יז .ּפענק עטדליג

 ןיוש םיא בָאה ךיא סָאװ ןוז ַא ףיוא טרַאװעג ןוא ןענַאטשג ןיב ךיא
 בָאה'כ ןעװ רָאי ףניפ ןעװעג טלַא זיא רע .רָאי קיצנַאװצ ןעזעג טשינ
 ןייק -- יז ,עקירעמַא ןייק ןרָאפעג ןיב ךיא .רעטומ ןייז טימ טדיישעג ךימ
 ריא רַאפ ןעװעג ,םינּפַא זיא עיצולָאװער ןייא רעבָא ,דנַאלסור-טעיווָאס
 יז טלָאװ'מ ןוא "עיצולָאװער עטנענַאמרעּפ, ַא טגנַאלרַאפ טָאה יז .קיניײװ
 זיק טַאהעג טשינ טלָאװ יז ןעװ טרידיװקיל ןעוועג ,עװקסָאמ ןיא ,טרָאד
 עלַא ןסעזעגסיוא ןענעז סָאװ עריא סעמומ יד .רעטצנעפ עכיוה יד ןיא דצ
 רַאפ טימעג ךיז ןבָאה ,טייקיטעט רעשיטסינומָאק רַאפ תוסיפת עשיליױּפ
 טרָאד ןופ ,ייקרעט ןייק טריטרָאּפעד דניק ןטימ ןעמַאוצ יז טָאה'מ ןוא ריא
 ַא ןיא ןוז םעד ןגיוצעגפיוא ןוא עניטסעלַאּפ ןייק טּפעלשרעד ךיז יז טָאה
 .טסַאג"וצ רימ וצ ןעמוקעג רע זיא טציא .ץוביק

 רע ןעװ טייצ רעד ןופ עיפָארנָאטָאמ ַא טקישעג טָאהעג רימ טָאה רע
 זיא יז רעבָא ,רעבַארַא יד טימ ןגָאלשעג ךיז ןוא רעטילימ ןיא טנידעג טָאה
 ,טציא טשרע .שירענלעז ןָאטעגנָא טרָאד רע זיא וצרעד .ערָאלק ןייק טשינ
 זַא ןלַאפעגפיוא רימ זיא ,ןזייוו ןעמונעג ךיז ןבָאה ןרישזַאסַאּפ עטשרע יד זַא
 1ךיוה רע זיא .סיוא-טעז ןוז ןיימ יװ ףירגַאב םעיונעג ןייק טשינ בָאה'כ
 1 ןרָאי יד טימ לקנוט ןרָאװעג רָאה עדנָאלב יד םיא ןענעז 1 קירדינ רע זיא
 טּפעלשעגקירוצ ךימ טָאה עקירעמַא ןייק ןוז ןקיזָאד םעד ןופ ןעמוקנָא סָאד
 -עגפיוא טָאה רע .טייקיביײא רעד וצ טרעהעג ןיוש טָאה סָאװ הפוקת ַא וצ
 -גיירַא טָאה רע טשינ .םָאטנַאפ ַא רעדָא םולח ַא יו לָאמַא םעד ןופ טכיוט
 רעסיוא ןשינעטלעהרַאפ עניימ ןיא טשינ ןוא םייה רעקיטציא ןיימ ןיא טסַאּפעג
 -עג ןייק טשינ ,רעמיצ ןייק טשינ טיא רַאפ טַאהעג טשינ בָאה'כ .םייה רעד
 טימ ףיש עשידיי עקיזָאד יד יװ .טייצ ןייק טשינ ,טלעג ןייק טשינ ,רעגעל
 טלעטשעגרָאפ ךיז טימ רע טָאה ,דוד"ןגמ םעד ןוא ןָאפ רעיולב-סייוו רעד

 רע .טניה םעד ןוא םענעזעװעג םעד ןופ עיצַאניבמָאק עשילרעטסיוא ןַא

 טלּפַאלּפעג טָאה רע סָאװ ןכַארּפש עלַא ןופ זַא ןבירשעג טַאהעג רימ טָאה
 זיולב רע ןָאק -- שיקרעט ,שיסור ,שילױּפ ,שידיי -- ןרָאי"רעדניק יד ןיא
 סָאװ שדוק-ןושל לסיב םעד טימ זַא סוארָאפ טסוװעג בָאה'כ .שיארבעה
 םיא טימ ןענָאק טשינ ךיז ךיא לעװ ,ארמג רעד ןופ ןוא שמוח ןופ ןָאק ךיא
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 ,ןעלמַאטש ןפרַאד ךיא לעװ ,ןוז ןיימ וצ ןדער וצ טָאטשנָא .ןסעומשרעדַאנַאּפ
 .י+ רעכיב-רעטרעװ ןיא ןרעטשינ

 ןבָאה עלַא .רעקרַאטש ץלַא ןרָאװעג זיא שיור רעד ןוא גנַארדעג סָאד
 ענעי ןופ דיירפ רעקידיאמוג רעד טימ טּפוטשג ךיז ,ןגירשעג ,טלמוטעג
 רעביײו .ןעגנוכיירגרעד עכעלטלעװ רַאפ סָאמ יד ןרױלרַאפ ןבָאה סָאװ
 ןעגנַאגרַאפ ךיז ןענעז טײלסנַאמ .תולוק עשירעטסיה טימ טליוהעג ןבָאה

 ןרעטרָאּפער .טריפַארגָאטָאּפ ןבָאה ןטסיפַארגָאטָאפ .ןעמיטש עקירעזייה טימ
 ענעגייא'ס רימ טימ ןעשעג זיא'ס .ןעויוורעטניא עקיליײא ןעמונעג ןבָאה
 ןרעװ עקירעביא עלַא :ןשטנעמ ןשיװצ םוק'כ ןעוװ לָאמעלַא טפערט סָאװ
 טשינ רימ וצ טָאה רענייק .רעקידנסיורד ַא ביילב ךיא ןוא לדניזעג ןייא
 רעקיד'תוהוס רעד .טדנעװעג טשינ םענייק וצ ךיז בָאה ךיא ןוא טדערעג
 ןגיוא .טדײשעגּפָא יז ןופ ךימ טָאה ,ןטּפָאהעגפיונוצ עלַא ייז טָאה סָאװ חוכ
 :טײהרעמוטש טגערפעג יװ ןוא טריװרַאפ ןָאטעג טסעמ ַא ךימ ןבָאה
 ײב ןגערפ סעּפע טוװרּפעג שינרעגעצ ַא ךָאנ בָאה'כ !ַאד רע טוט סָאװ
 טָאה רע ליײױו טרעהעג טשינ ,סױא טזייװ ,ךימ טָאה רענעי רעבָא ,ןצימע
 ןייז טנָאקעג ױזַא טקנוּפ בָאה'כ .ןטימ ןיא טנַאּפשעגקעװַא רעטעמכַאיעצ ַא
 ןיא לָאמעלַא סילשַאב'כ סָאװ סָאד ןסָאלשַאב ךיא בָאה לייוו ַא ךָאנ .טסיײג ַא
 ןוא לקניוו ַא ןיא ןענַאטשעג ןיב'כ .לרוג ןטימ םולש ןכַאמ וצ : ןלַאפ ענױזַא

 -עס טרָאס ַא קנַאדעג ןיא טריפעגכרוד בָאה'כ .ןעמוקסױרַא ןעמעלַא ןעזעג
 טשינ רעכיז ןוז ןיימ זיא עקירעילטימ יד ןוא עטלַא יד ןשיווצ .עיצקעל
 -- ןגיוא עקידרעייפ ,סעצײלּפ עטיירב ,רָאה עצרַאװשיךעּפ טימ ץימע .ןַארַאפ
 טביוטעגפיוא טָאה טָא רעבָא .ןדנעל עניימ ןופ ןעמַאטש טשינ ךיוא ןָאק
 ,ךיוה :עיפַארגָאטַאפ רעד ןופ טַאדלָאס םענעי וצ ךעלדנע ענדָאמ רוחב ַא

 זיא סָאד .ןיק ןלָאמש ַא ןוא זָאנ רעכעלגנעל ַא טימ ,ןגיובעג לסיבַא ,רעגָאמ

 וצ סיר ַא ןָאטעג ךיז בָאה'כ .ןָאטעג יירשעג ַא רימ ןיא םעּפע טָאה -- !רע
 ךיז טָאה טפַאשביל עשיטַאט ַא .טכוזעג ןצימע טָאה רע .ןפיולוצוצ םיא
 ,ןלַאפעגנייא ןעוועג ןענעז ענייז ןקַאב יד .רימ ןיא טקעוועגפיוא טכירעגמוא
 רע !ףָאלש זיא רע .ףוצרּפ ןייז ףיֹוא ןגעלעג זיא טײקסַאלב עכעלקנערק ַא
 טנפעעג ןיוש בָאה'כ .ןפורעג רימ ןיא סעּפע טָאה --- !טכוזדניווש יד טָאה
 ,(טייהרעניילק ןפורעג לגניי ןיימ ןעמ טָאה ױזַא) יגיג ןָאט וצ ףור ַא ליומ סָאד
 טרעמַאלקעגנייא םיא ןוא עמַאד עקיד ַא םיא וצ טלקייקעגוצ ךיז טָאה'ס יוװ
 ןפָאלעגנָא זיא דלַאב .יירעליב ַא ןיא רעבירַא זיא ןייוועג ריא .סמערָא יד ןיא
 זיא סָאװ ןוז ַא טּפַאכעגסױא טַאהעג רימ טָאה'מ .םיבורק עטּפַאכ עצנַאג ַא
 -רעטָאפ יד .גניּפענדיק עקיטסייג טרָאס ַא ןירעד ןעוועג זיא'ס .רעניימ טשינ

 ןטָארטעגּפָא טשינעלייא ןיא ןוא טמעשרַאפ ךיז ןבָאה עניימ ןליפעג עכעל
 ןוא ןרָאי ןגילּפָא ןענָאק ןליפעג ואוו שינעטלעהַאב םענעי ןיא קירוצ ףיוא
 רַאפ הפרח ןופ טור ןיב'כ זַא טכודעג ךיז טָאה רימ .טּפיּפ ןייק ןָאט טשינ
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 וצ ןָא טציא ןופ טסַאּפעגּפָא רימ ייב בָאה'כ .סעיצָאמע עטשטַאּפרַאפ עניימ
 .שינעסיגעצ רעקיטייצירפ ןיא ןזָאלוצנײרַא טשינ ךיז ןוא קידלודעג ןטרַאװ
 ךיא ןוא ,ןעמוקוצסױרַא טרעהעגפיוא ןרישזַאסַאּפ יד ןבָאה לייװ ַא ףיױא
 ןענעז סָאװ טימ ? ןוז ַא טּפיױהרעביא זיא סָאװ : ךיז ייב טכַארטעג בָאה
 טָאה טרעװ ַארַאפ סָאװ ? שרעדנַא ןצימע ןופ יװ רעטנענ רימ ןעמיוז עניימ
 םעד ןופ םיוש עלַא ןענעז רימ !שיילפיןזא-טולב ןופ טפַאשדנַאװרַאפ יד

 עדמערפ עלַא יד ןבָאה קירוצ תורוד לָאצ ַא טימ .לסעק ןשיגָאלָאיב םענעגייא
 רעטעּפש תורוד ייווצ ןיא ןוא .ןדייז-רעטלע ןקיד'תופתושב ַא טַאהעג יאדווא
 דנעייגרַאפ ,קיליײװטייצ ץלַא זיא'ס ,דמערפ ןייז ךיז עטנעָאנ עקיטציא יד ןלעוו
 דלַאביװ .ץכעזיומעג ןייא ןופ ךָאמ ,םי ןייא ןופ ךעלזעלב ,ןסודָאמ עקיד

 ...ןבָאה ביל טשינ םענייק ןעמ ףרַאד ,ןעמעלַא ןבָאה ביל טשינ ןָאק'מ

 םירוחב יירד ,ןעמוקסורַא ןבױהעגנָא רעדיװ ןבָאה ןרישזַאסַאּפ יד
 ןופ רענייק ,ןיינ .טשרָאפעג יז ןופ ןדעי בָאה ךיא .לָאמַא טימ סױרַא ןענעז
 -םיוא טשינ יווייס םיא ןעמ טעװ .ָאי וליפָא ביוא ןוא ,יגיג טשינ זיא יז
 זיא גניליירד םעד ןופ רעדעי ןעוװ גנורעטכיילרעד ַא ןעוועג זיא'ס .ןּפַאכ
 .ןלעפעג טשינ רימ זיא יז ןופ רענייא ןייק .שרעדנַא ןצימע טימ קעװַא
 ףיוא ןפרָאװעג וליפא טָאה יז ןופ רענייא .ןומה םוצ טרעהעג עלַא ןבָאה יז
 -סימ ַא ףיוא טלָאװ רע יװ ,קילב ןשירעגירק ַא ץכעלייוורעטניה ןֹופ רימ
 ןגעוו ןשינעטכַארט עשירעצעשגנירג עניימ טּפַאכעגפױא רעגייטש ןזעירעט
 ... ןביילגסנייז ןוא םיא
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 זיא -- רעטצעל רעד ןעמוקסיֹרַא רע טעװ ,ןוז ןיימ זיא רע דלַאביװ

 ,הרעשה ַא יװ רעמ טשינ ןעוועג זיא סָאד לױװ יװ זַא ,ןלַאפעגנייא רימ
 טרוגעגנָא טַאהעג ךיז בָאה'כ .ןעשעג טעװ ױזַא זַא רימ ייב טסווועג ךיא בָאה
 טיירג ,רימ ןיא קידנעטש טרעױל סָאװ שואי םענעי טימ ןוא דלודעג טימ
 ןסײרוצסױרַא ךיז גנַארד ןדעי ןעמיוצ וצ ,ןלַאפכרוד עניימ ןריזינומיא וצ
 וצ טיירג ,רישזַאטַאּפ ןדעי טכַארטַאב טציא בָאה'כ ,ןצינערג ענעגייא יד ןופ
 -םעלנעזרעּפ יד ןוא רעטקַארַאכ םעד -- השבלה ןוא הרוצ ןייז ןופ ןפערט
 -פיוא רימ טָאה םינּפ סעדעי רָאנ .טכודעג זיולב רימ ךיז טָאה רשפא .טייק
 ןדעי ייב יװ יונעג סייוו'כ זַא ןזיוועגסיוא רימ ךיז טָאה'ס .תודוס טקעדעג
 : סקיד'תופתושב סעּפע ךיז ןיא טַאהעג עלַא ןבָאה ייברעד .חומ רעד טעברַא
 טייקרעביזמוא ןוא טייקטציירעגפיוא יד ,םי ןפיוא העיסנ רעד ןופ טייקדימ יד
 -עגּפָא טגערפעג יו ןבָאה ןגוא סנעמעלַא .הנידמ רעיינ ַא ןיא ןעמוקנָא ןופ
 טָאה םערָא ןפיוא רעמונ ןטימ לדיימ סָאד . ..? עקירעמַא סָאד זיא : עטרַאנ
 -טיל ַא ...ץיושיוא ןייא זיא טלעוו עצנַאג יד :ּפָאק ןטימ טלקָאשעג זייב

 טָאה ,ןגױא עטלַאבעגסױרַא ןוא לדרעב קידכעלייק יורג ַא טימ בר רעשיװ
 .םירוחב-הבישי לטניב ַא טרַאװעגּפָא םיא טָאה'ס .רפס ַא ךיז טימ ןגָארטעג
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 םעד טימ ,ןענ'שרד ןעמונעג ךיילג רע טָאה ,טנגעגַאב יז טָאה רע רָאנ יו
 םיא ןליװ ןוא תמא םעד ןעגנַאגרעד ןענעז סָאװ ענעי ןופ ןערב ןקיד'סעכ
 ...הרות ...הרות :טגָאז רע יװ טרעהעג בָאה'כ ,ןטײרּפשרַאּפ רעכיג סָאװ
 טשינ הרות יד טָאה סָאװרַאפ : ןגערפ וצ םיא גנַאלרַאפ ַא טַאהעג בָאה'כ
 סָאװ וצ רעבָא ז ןרעמַאקיזַאג סרעלטיה ןופ ןדיי ןָאילימ םקעז יד טצישַאב
 םכיתובשחמ יתובשחמ אל יכ :רעפטנע םעד ןיילַא םייוו'כ ןעוװ ןגערפ

 -שטייד טדערעג טָאה רישזַאסַאּפ ןייא . . .היכז עטסכעה יד זיא םשה-שוריק
 ס'רמש ןופ שלעוורעדיוק ַא רָאנ ,שידיי טשינ ןוא שטייד טשינ -- שירעמ
 ,טרַאװעגּפָא םיא ןבָאה סָאװ ענעי -- !שילרעטסיוא יװ -- ןוא ,ןענַאמָאר
 .י: חשל םענעגייא םעד ףיוא טרעדױלּפעג ןבָאה

 ותובו-והות ןצנַאג םעד ןיא זַא גנונעכעד ַא ןבעגעגּפָא רימ בָאה'כ
 יייז ןבָאה עקידעבעל יד .טױט ןביילב עטיוט יד .ןצעזעג עזיצערּפ ןשרעה
 ןלױּפ ןיא רעבירג יד ןיא וװ ץעגרע .רענעלּפ ,תונובשח ,תונורכז ערע
 ןגיל דנַאלשטיײד ןיא .עטנערברַאפ יד ןופ ׁשַא סעּפוק ךָאנ ךיז ןרעגלַאװ
 ףדרָאמ לטעצ ןייז טימ רעדעי ןטעב יד ןיא סיצַאנ ענעזעװעג יד טציא
 ַא ןייז ץעגרע חמ'ס .ןעגנוקידלַאװגרַאפ עבלַאה ןוא עצנַאג ,ןעגנוקינייּפ
 ,גילפ ַא ןופ גָאטיײװ ןדעי ,שטנעמ ַא ןופ הבשחמ עדעי טסייו סָאװ רעסייוו
 בָאה'כ .סקַאלַאג רעטסטייוו רעד ןיא לוקעלָאמ ןדעי ,רָאעטעמ ,טעמָאק ןדעי
 ץלַא זיא ריד ייב ,רעסיוו רעקיטכעמלַא ,ונ :םיא טימ טסעומשעגכרוד יו ךיז
 רעבָא .םכח ַא וטזיב רעבירעד ןוא עיצַאמרָאפניא עצנַאג יד טסָאה .טכער
 זומ'כ ,ָאי ...זעיצַאמרָאפניא ךעלקערב עניימ טימ ןָאט ךיא לָאז סָאװ
 טרעהעגפיוא טַאהעג רעדיװ ןבָאה ןרישזַאסַאּפ יד ...ןוז ןיימ ףיוא ןטרַאװ
 -עגסיוא ןיוש ןענעז עלַא זַא טכודעגסיוא ךיז טָאה רימ ןוא ןעמוקסױרַא
 -ָאד רעד טימ ןעמוקעג טשינ רע זיא .טציּפשעגנָא ןרָאװעג ןיב'כ .ןגיטש
 ןיא ןעגנורּפשעגנײרַא רע זיא רשפא ! ןעזרַאפ םיא ךיא בָאה !ףיש רעקיז
 -סיוא ךיז טָאה רימ ןוא לַאזיטרַאװ ןופ סױרַא ןענעז עלַא טעמכ ...?םי
 +ןָאט טציא ךיא לָאז סָאװ ,ןּפמָאל יד ןשעלוצסיוא ךיז טיירג'מ זַא ןזיוועג
 םעד ןפערט טעװ גנולכיורטש ַא סעּפע זַא ליפעגרָאפ ַא טַאהעג בָאה'כ
 ַא טרָאװ ַא רימ רַאפ ןעועג טײצ רָאי קיצנַאװצ זיא סָאװ ןוז ןקיזָאד
 ...ןסיוועג ןיימ ןיא דלוש ַא ,ןעמָאנ

 ,ךפלעמַאּפ ןעמוקעגסױרַא זיא רע .טקילברעד םיא ךיא בָאה לָאמַאטימ
 טכירעג טשינ ךיז טלָאװ רע יװ קורדסיוא ןַא טימ ןוא שינעלקנעווק ַא טימ
 רעבָא ,עיפַארגָאטָאפ רעד וצ ךעלנע ןעוועג זיא רע .ןטרַאוּפָא םיא לָאז ץעמע

 עכעלטנגי ַא גנודיילק רעד ןיא ןוא םינּפ ןייז ןיא ןעוועג זיא'ס .רעטלע ןיוש

 ןַאמנגנוי ַא ןופ טײקטלעמױכעגּפָא ןוא טייקטרעדיונקעצ יד ,טייקטשטיינקעצ
 ןעגנַאגעגכרוד ךס ַא ןיוש זיא ,דמערפ רעד ןיא ןרָאי ןיוש ךיז טרעגלַאװ סָאװ
 ,טרעביושעצ ןענַאטשעג ןענעז רָאה עדנָאלב יד .טייצ רעד רַאפ טלַא זיא ןוא
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 ןוא ךעלעיורטש ייז ןיא ןקעטש'ס זַא טכודעג ךיז טָאה רימ ןוא ,ןטױצ ןיא
 -עג ןבָאה ןגיוא עלעה יד .ןרעייש ןיא ןקיטכענ סָאװ ענעי ייב יװ ךעלעייה
 ןכעלדנילב םעד טימ ןעמערב עכעלסייוו יד רעטניה טערומשזעג ןוא טלכיימש

 טלקיוועגנייא לקעּפ ַא ךיז טימ ןגָארטעג טָאה רע .ָאניבלַא ןָא ןופ לכיימש
 ךיילג םיא טָאטשנָא .טורקער ַא יו לקימולט ןרעצליה ַא ןוא ריּפַאּפ-קַאּפ ןיא
 יד .םיא ףיוא טּפַאגעג ןוא לייװ ַא טרַאװעגּפָא ךיא בָאה ,ןפױלוצנגעקַא
 רוחב-הבישי ַא ייב יװ טשינ ,ןגיובעג סנטײצַאב ןיֹוש ךיז טָאה ענייז עצײלּפ
 -עג ןעזעגסיוא טָאה רע .ןטסַאל גנַאל ןרָאי טגָארט סָאװ ןצעמע ייב יװ רָאנ
 ,הצ ןרעדנַא ןופ ןרוּפש םיא ןיא טנָאקרעד בָאה'כ רעבָא ,רימ ןיא ןטָאר
 ןיא וליפַא .ןקידנעטשרַאפ רימ טימ טנָאקעג טשינ לָאמנייק ךיז טָאה סָאװ
 -רַאה ןייק טַאהעג טשינ ןבירטש עשירענגעק יד ןבָאה ,טקודָארּפ םעד ,םיא
 .ןיק םגטַאט םעד טימ טרָאּפעג טשינ ךיז ןבָאה ןּפיל סעמַאמ רעד .עינָאמ
 ןכיוה םעד וצ טסַאּפעג טשינ ןבָאה ךעלעשיק-ןקַאב עקידנצרַאטשסױרַא יד
 ענימ יד ןוא ןטייז עדייב ןיא קיטכעדַאב טקוקעגמוא ךיז טָאה רע .ןרעטש
 -ַאב ןעמוקעג טשינ ךימ זיא רע ,יאדווא :טגָאזעג קיטומטוג טָאה ענייז
 :טגערפעג רעכיזמוא ןוא טרעטנענרעד ךיז בָאה ךיא ... ןענעגעג

 1 יגיג התא --
 :ךַאל ַא ןָאטעג טָאה רע
 ...יגיג ינא ,ןכ --

 טָאה ןקַאב ענייז ףיוא דרָאב עקיכעטש יד ןוא טשוקעג ךיז ןבָאה רימ

 רעבָא ,דמערפ ןעוועג רימ זיא רע .ןזיײַאביר ַא יװ םינּפ ןיימ ןָאטעג-בייר ַא
 רעדעי יו יירטעג יֹוזַא טַארוקַא םיא ןיב ךיא זַא טסווועג ךיא בָאה ייברעד
 סָאװ גנַאהנעמַאװצ םעד טימ ,ליטש ןענַאטשעג ןענעז רימ .עטַאט רערעדנַא
 סָאװ ןעמונַאב ךיא בָאה עגר ןייא ןיא .רעטרעוו ןייק טשינ ךיז טקיטונ
 טָאה רע .ןײגַאב םיא טימ ךיז ףרַאד ךיא יװ ןוא זיא גנוי רעקיזָאד רעד
 ןױש טָאה רע :המחלמ ערעטיב א ,רעטילימ רָאי יירד טכָאמעגכרוד טַאהעג
 יװ קידװעמעש ןבילבעג זיא רע רעבָא ,ןדיומ לפיו טסייוו"רעװ טַאהעג
 ,שיארבעה םיא וצ ןדער ןעמונעג בָאה ךיא .ליבסנַאמ ַא ןייז רָאנ ןָאקיס
 -עג ךיילג בָאה'כ .טפַאשטנעק רענעגייא ןיימ ןופ טפילברַאפ עלעּפַאק ַא
 -יהניא עלַא ןענורעגסיוא ןענעז'ס ןוא רעטָאפ ַא ןופ טעטירָאטױא יד ןגָארק
 טשינ רימ סע טָאה רע רעבָא ,לקימולט ןייז ןעמענ טווורּפעג בָאה'כ .סעציב
 ַא ףיוא ןטרָאװ ןסיורדניא טלעטשעגקעװַא ךיז ןבָאה רימ .ןבעג טלָאװעג

 -עג טָאה ןגער רעד .קעװַא טַאהעג ןיוש ןענעז םיסקַאט עלַא רעבָא ,יסקַאט
 ,עסַאנ ַא טקערטשעגסיוא ךיז טָאה ןפַאה םייב סַאג יד .טרעהעגפיוא טָאה
 רעבירג טימ לופ טלַאפסַא רעד ,טריקורב-טכעלש ,לקנוט-שיטָאטשרעטניה
 ,למיה רעטילגעגנָא רעקיטש ייז ןיא טלגיּפשעג ךיז ןבָאה'ס סָאװ רעסַאװ

 טָאה'ס .טקיטשעג סָאה טפול יד .קעד ענעלַאטעמ ַא יװ טױר ןוא קירדיג

315 



 ןופ ןלַאטעג ןענעז סנּפָארט עקיצנייא .טרענודעג טשינ רעבָא ,טצילבעג
 -רעירפ ןופ ײרּפש סָאד זיא יצ ןסיװ וצ ןעוועג רעווש זיא'ס ןוא ךיוה רעד
 טסַאּפעג טשינ סעּפע רימ טָאה'ס .םעיינ ַא ןופ ןצירּפש רעדָא ,ןגער ןקיד
 קיד'בשוח ױזַא בױהנָא ןופ דלַאב ןוז ןיימ וצ ךיז טקעלּפטנַא קרָאיײוינ סָאװ
 סָאװ ןזייוו וצ םיא עיציבמַא עלעטייא יד טַאהעג בָאה'כ ;טלמױכעגּפָא ןוא
 טרַאװעגּפָא ןבָאה רימ רעבָא :טָאטש רעד ןופ ןעלטרעפ ערענעש יד רעכיג

 ןױש ךיז טָאה'ס .ןזיװַאב טשינ ךיז טָאה יסקַאט ןייק ןוא טונימ ןצפופ
 הצצ ערעדנַא ןייק ןבילבעג טשינ זיא'ס .רענוד רעטשרע רעד טרעהרעד
 .סופוצ ןייג ןזָאל וצ ךיז יװ

 ףרַאש ,ץרוק :חסונ םענעגייא םעד ןיא טדערעג עדייב ןבָאה רימ
 םירבח עטלַא יװ -- ,דייר עגנַאל ןייק ןיא טקיטיונעג טשינ ךיז ןבָאה רימ
 ןָא טגָאזעג ױו רימ טָאה רע .תובשחמ סנרעדנַא םעד רענייא ןענָאק סָאװ
 .רעטומ ןיימ טימ ץזױה טנָאקעג טשינ טסָאה וד זַא יײטשרַאפ'כ : רֶעטרעוװ
 ... גייט ןייד ןופ ןטענקעג ךיוא ןיילַא ןיב'כ .תמוערת ןייק ריד וצ טשינ בָאה'כ

 :ןָאטעג גערפ ַא בָאה ךיא

 רימ וטסָאה ריא ןגעװ סָאװ לדיימ סָאד זיא טרָאס ַארַאפ סָאװ --
 1 ןבירשעג

 -עּפש זיא יז .ץוביק ןיא ךירדמ ריא ןעוועג ןיב ךיא .לדיימ ליואוו ַא --
 .רעטילימ ןיא רימ טימ קעװַא רעס

 וץוביק ןיא יז טוט סָאװ --
 .לַאטש ןיא --
 ןטרידוטש שטָאכ טָאה יז --

 :עיזַאנמיג ןיא ןעגנַאגעג ןעמַאזוצ ןענעז רימ --
 זןבָאה הנותח ריא טעװ ןעוו --

 ןלעטש ןלָאז רימ ןעגנַאלרַאפ ןרעטלע יד .ןעמוקקירוצ לעוו'כ זַא --
 ...הפוח ַא

 רימ ,יאדוװַא :ןסייהעג טָאה סָאװ רעגייטש ַא ףיוא טגָאזעג סע טָאה רע

 רעטכעט ןופ ןרעטלע רעבָא ,סעינָאמרעצ ענױזַא ןיא טשינ ךיז ןקיטיונ עדייב
 .יקיגָאל ערעדנַא ןַא ןבָאה

 סָאװ וצ :טריטסעטָארּפ בלַאה טָאה רע ןוא יסקַאט ַא ןפורעגוצ בָאה'כ
 ...ןליימ ןענַאּפש ןַאק ךיא .. .סופוצ ןייג טנָאקעג ןטלָאװ רימ 1 יסקַאט ַא
 ,סַאג רעטסקיצרעפ-וא-ייווצ רעד רעביא ןרָאפ רעביירט םעד ןסייהעג בָאה'כ
 ןרעקרַאט ךיז ךָאנרעד ןוא ײװדָארב ןופ לייט םענעטכױלַאב םעד רעביא
 רעד ךרוד טקוקעגסױרַא ןוא ןסעזעג זיא יגיג .וינעווע רעטפניפ רעד ףיוא
 ןוא סרעצַארקנקלָאװ יד טימ טריצלָאטש ױזַא טשינ לָאמניײק בָאה'כ .ביוש

 ,ןגיושעג ןוא טקוקעג טָאה רע .טנװָא םענעי יוװ יײװדָארב ןופ רעטכיל יד

 יד םימ המחלמ רעד ןופ טציא טכַארט רע זַא ןעמונַאב ווו-ץעגרע בָאה'כ
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 ;דלעפטכַאלש ןפיוא ןעגנַאגעגכרוד זיא רע סָאװ ןרַאּפעג עלַא יד ןוא רעבַארַא
 טרעשַאב טַאהעג ,םינּפ ַא ,ןבָאה טלעוו רעד טימ ןריפ סָאװ תוחוכ יד רעבָא
 טרעהעג יװ בָאה'כ .ןטַאט ןייז טימ ןעז ךיז ,קרָאיײוינ ןייק ןעמוק לָאז רע
 ךיז ,סיוא-טעז ,ךיא יװ ךיילג ,טָאה רע .לדייש ןרעטניה ןעקנַאדעג ענייז
 ,חוכ ןשיטַאּפעלעט ןיימ ןוװדּפוצסױא יװ .ןגַארפ עקיבייא יד ןיא טלבירגעג

 :ןָאטעג גָאז ַא ךיא בָאה
 טפרַאדעג וטסָאה ,טסבעל וד בוא ,ןלַאפוצ ןייק ָאטשינ ןענעזי'ס --

 .ןבעל ןביילב
 .רעט'שודיחרַאפ ַא ּפָאק םעד רימ וצ טרעקעגמוא טָאה רע
 ...!תובשחמ עדוי ַא טזיב וד ,יעה --
 רעגייטש ַא ,שיטּפעקס ,קירעגיינ ,טפעלּפעג טלכיימשעג טָאה רע ןוא

 ...לציּפש ךעלרעטָאפ ַא סעּפע ןָאטעגּפָא סָאװ-רָאנ םיא טלָאװ ךיא יוװ

 ס 2 י"כ

 וד



 גאלראפ-"ַאקיצ,, ןיא ןענישרעד רעכיב

 "ןלַאפעג זיא ןלױּפ ןעוו. ושָאטַאּפָא ףסוי
 יאביקע יר. ןשָאטַאפָא ףסוי
 ייאבכוכ רב. ושָאטַאפָא ףסוי
 *םידימלת ענייז ןוא בוט-םש-לעב לארשי ירא ושָאטַאּפָא ףסוי
 "עדנעגעל ןדייפ ושָאטַאּפָא ףסוי
 "רברמ ןֹוא םי ןשיווצ. ושָאטַאּפָא רוד
 *טלעוו רעיינ ַא ןיא; רעטּפָא .ש
 "ןועדג; וָאטַאנגיא דוד
 *ָאטעג ןופ ןשטנעמ. ןעזייא .א
 "ררע עליטש יד, װָאליסורב ןסינ
 "םיור זיב לבב תולג ןופ יקצָאטסָאלַאיב .י .ב
 ןעייסע ערעדנַא ןוא ריגמ רענבוד ןופ םילשמ. יקצָאטסָאלַאיב .י .ב
 "רעווקסיץרּפ םוצ געוו ןפיוא; םולב רזעילא
 *ןעגנולייצרעד ערעדנַא ןוא םת לּפמיגא סיװעשַאב קחצי
 "םי ןפיוא דיי ַאי סעלעיעליץנַאלג .א
 "גרַאב ןופ סופ םיימני םעלעיעליץנַאלג .א
 *טרָאװ ןוא טלעװ/ סעלעיעלדץנַאלג .א
 (עגַאלפיוא עטייווצ) "םיתבש סעמַאמ רעד; עדַארג םייח
 "רעייפ ןופ שטנעמ רעד. עדַארג םייח

 "גרוברעטעּפ עקילָאמַא, גרובזניג לואש
 -דנַאלסור ןשירַאצ ןיא םידמושמ, גרובזניג לואש
 (לייט רעטשרע) "קנעדעג ךיא סָאװ. װָאמיד ּפיטָא
 (לייט רעטייווצ) *קנעדעג ךיא סָאװ; וװָאמיד ּפיטָא
 "טביל עקידנעקנַאצ. ןילבמעד .ב
 ןבעל ןופ גנַאג ןיא; ןייבשריה ץירּפ
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 ןייטשנייוװ שירעב
 קנורט .י .י

 קנורט .י .י
 ןוא קנורט .י .י
 ןילטייצ .א
 ינרַאשט לאינד
 רעטסיירט ל
 חפי יכררמ

 חפי יכררמ

 ןוסלנצכ .ק

 רערעל לאיחי
 קיווייל .ח
 קיװייל .ה
 קיװייל .ה
 קיװייל .ח
 קיוזייל .ה
 ביל ינַאמ
 םייל ינַאמ
 ןַאמ לדנעמ
 סטנעמ םהרבא
 רעגינ .ש
 רעגינ .ש
 שטיװָאלַאגעפ .ז
 שטיװָאלַאגעט .ז
 יקסניפ דוד
 ןַאמדלעפ לאימחר
 טַאּפ בקעי
 ץרפ .ל.י
 ץרפ .ל .י
 ץרפ .ל .י
 ץרפ .ל .י
 ץרפ .ל .י

 *עקירעמַא;
 גַאלרַאּפ ןטימ תופתושב) "רעטיוועג חישמ,

 (סערייא סָאנעוב ןיא "ךובדייא
 "לרוג טלעוו ןיא לדנעמ-םחנמ ןוא היבוט.

 ןלױּפ ןיא עזָארּפ רעשידיי רעד ןופ עיגָאלַאטנַא

 ַאזַא קילדנעצרָאי ַא.

 גינעק-ךעטסַאּפ רעד.
 *עיזעַאּפ רעשיארבעה רעד ןופ עיגָאלַאטנַא-

 (לייט רעטשרע)
 "עיזעָאּפ רעשיארבעה רעד ןופ עיגָאלַאטנַאפ

 (לייט רעטייווצ)
 תופתושב) "שיארבעה םענרעדָאמ ןופ סיזירק רעד.

 (סערייא סָאנעוב ןיא "ךובדייא גַאלרַאפ ןטימ
 "ןעמעָאּפ ןוא רעדילא
 "ןעוועג טינ ךיא ןיב עקגילבערט ןיא;

 "דלַאוװנרעפ ןיא הנותח יד.

 "בויא ןופ געט יד ןיא;
 *הטילּפה תיראש יד טימא
 י"גרעבנעטור ןופ ם'רהמ;
 דנַאב רעטשרע "ןדַאלַאב ןוא רעדילא

 דנַאב רעטייווצ "ןדַאלַאב ןוא רעדיל;

 "ןילרעב ןופ ןלַאפ סָאד.

 "איבנה והילא.
 "ןטסינַאמָאר ןוא סרעלייצרעדא
 "םשה שודיקא
 "רעטציא?
 ןטרָאד.
 "ךיז ןעייגעצ ןגעוו ןעוו;
 "סייוו ןוא ץרַאװש.
 *רעייפ ןוא שַא,
 1 יב ,"עמעָאּפ ןוא רעדילא

 2 יב ,"רעדליב ,ךעלהשעמ ,ןעגנולייצרעד.

 3 'ב רעדליב ,ךעלהשעמ ,ןעגנולייצרעד.

 5--4 'בב "ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ ,שידיסח.
 יןבעל ןוא רוטַארעטיל ,קרעװ עשיטָאמַארדא

 ד--6 'בב

 3ו9



 ץרפ .ל.י
 ץרפ .ל .י
 ץרפ .ל ,י

 רעגילק אבא
 יקסניגרעשטַאק .ש
 יקסניגרעשטַאק .ש
 ןייטשניבור ףסוי
 ןיזייר סקַאמ ר"ד
 ץרַאװש .י .י
 םיוש םייח
 גרובצרַאװש .ל .א
 רואינש ןמלז
 רזאינש ןמלז
 רואינש ןמלז
 רואינש ןמלז
 רואינש ןמלז
 רואינש ןמלז
 רעש ז

 8 יב ,"ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעגא
 פ יב ,יןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג;
 ,"סעדער ןוא ףירב ,תטורכז ,תוליגמ ףניפ,

 ,11--10 'בב
 *גנורעטייל וצ געוו רעד.
 ןרעגַאל ןוא סָאטעג ןופ רעדילא
 *ענליוו ןברוח,

 *דנַאלסור תליגמ?
 *טנעקעג בָאה ךיא סָאװ ןדיי עסיורג.
 "וניבר השמא
 *תישארב תוישעמא
 "םוהת ןיא;
 *רדנ רעד;
 יןואג רענליוו רעד,
 *עפָארטסַאטַאק יד.
 ףרַאצ ייווצ,
 *הדיקע ידא
 *רעדניק רעװָאלקש.
 *טרעשַאב זיא ױזַא

 ןעמַאוצ ןבענעגסױרַא קעטָאילביב-סקלָאפ ןייטש .מ .ל

 סערגנָאק-רוטלוק ןטימ

 ןעזייר םהרבא
 לגיּפש .י
 קאבלוק השמ
 תובשחמ לעב
 ןיסעיל םהרבא
 דלעפנעזַאר הנוי
 גרעבנסייוו .מ .א
 יקסווָאטלישז .ח ר"ד
 ןַאמטלַא השמ
 ןרעטש לארשי
 קיד ריאמ קיזייא
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 ײןעגנולייצרעד ענעבילקעגסיוא?
 טנורגּפָא ןופ טכילא
 *קרעו ענעבילקעג
 "קרעװ ענעבילקעגא
 *רעדליב ןוא תונורכזא
 *קרעוו ענעבילקעגפ
 ןעגנולייצרעד ענעבילקעג.

 "קרעװ ענעבילקעג.
 "ןעגנולייצרעד ענעבילקעגפ

 "רעדיל ןוא ןעייסע;
 *ןטפירש ענעבילקעגא


